
R O M Â N I A                                                         PROIECT NR. _______________ 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane  
prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova 

 
Având în vedere : 

         -Referatul de aprobare nr. 27983/15.12.2021 prezentat de domnul Iulian 
Dumitrescu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, privind organizarea serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – 
teritorială a Județului Prahova, precum şi Raportul nr. 28002/15.12.2021 al Direcției 
Servicii și Achiziții Publice - Serviciul Transport;  

- Prevederile art. 5 alin (5) şi ale art. 7 alin (2)  din Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 
si nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Prevederile pct. XV ”Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și 
transportul elevilor”, art. 66 alin. (1) și (2), art. 67, art. 68, art. 69 pct. 3 și 5 din O.U.G. nr. 
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, 
aprobată  prin Legea nr. 179/2020; 

- Prevederile art. 1, alin. (6) lit. g), art. 16  alin (1) , art.17 alin (1) lit. b),  h) și i), art. 
19ˆˡ, art. 42 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7  alin (1) lit b) și e), art. 29 alin. (11) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,  cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 201/2013 privind aprobarea 
contractului cadru de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport  public 
judeţean de persoane prin curse regulate; 
          În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 182 alin. 
(1) și alin. (2) și ale art. 580 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare,  

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane 
prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova, conform Anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă Programul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate pe perioada 2022 – 2029, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4 Se stabilește modalitatea de gestiune a serviciului public de transport județean 
de persoane prin curse regulate ca fiind gestiunea delegată, conform Studiului de 
mobilitate-oportunitate - anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului 
Prahova, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Documentația de atribuire pentru delegarea serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului 
Prahova, va fi actualizată potrivit prevederilor legale și/ sau instrucțiunilor Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice emise ulterior adoptării prezentei hotărâri, fără 
intervenția unui act administrativ în acest sens. 
          Art.7 Direcția Servicii și Achiziții Publice-Serviciul Transport va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        HERMINA ADI BÎGIU 

 
 
 
 
 
 

Inițiator 
Președinte al Consiliului Județean Prahova 

Iulian Dumitrescu 
 
 
 
 
Ploiești, __________ 
Nr.______



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE 
 Nr. 27983/15.12.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
a proiectului de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport județean  

  de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova  
 

 
  Potrivit modificărilor legislative aduse prin art. 66 alin. (2) din OUG nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației  
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, 
Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 
31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniului transportului de persoane.  
  În vederea determinării cerințelor de transport public județean și a anticipării 
evoluției acestora, precum și în vederea stabilirii traseelor principale și secundare aferente 
viitorului program județean de transport, Serviciul Transport a elaborat un studiu în acest 
sens, pe raza administrativ – teritorială a județului Prahova.  

Conform art. 21 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, serviciile publice de transport local şi judeţean se 
pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi:  

a) gestiune directă;  
     b) gestiune delegată.  

În conformitate cu prevederile actului normativ menționat, în cazul gestiunii directe, 
autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului public de 
transport și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, 
coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de transport public 
județean, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente.   

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier, 
care sunt structuri proprii ale autorităților administrației publice, deținătoare de licențe sau 
autorizații de transport.  
  În cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea serviciului public de transport, 
autoritățile administrației  publice județene transferă unuia sau mai multor operatori de 
transport rutier sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu – zisă  a 
serviciului, în baza unui contract de delegare a gestiunii.  

 Se propune delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate prin gestiune delegată, conform Studiului de mobilitate-oportunitate 
anexa  nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Prin studiul menționat se propune atribuirea prin gestiune delegată pentru loturi de 
trasee. Motivul pentru care Programul județean de transport a fost structurat sub forma 
unor loturi de trasee se datorează disfuncționalităților observate de-a lungul anilor, 
disfuncționalități caracterizate de structura programelor de transport care lăsau posibilitatea 
operatorilor de a ține funcționale doar traseele rentabile, în timp ce celelalte trasee 
ajungeau să rămână neoperate, afectând astfel categoriile sociale cele mai vulnerabile.  

În conformitate cu prevederile art. 17 lit. b) și lit. j^2) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile 
județene au atribuția de a stabili traseele principale şi secundare şi programele de transport 
privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora 
odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, respectiv aprobarea programului de transport 
public judeţean.  

Conform celor prezentate mai sus, propunem aprobarea Programului județean de 
transport public de persoane prin curse regulate pe perioada 2022 – 2029, în forma 
prezentată în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre.  

Conform art. 1 - Anexa nr. 1 şi art. 2 - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 
transportului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciului de transport public 
local, Regulamentele serviciilor de transport public local şi Caietele de sarcini, se 
elaborează şi se aprobă de Consiliile judeţene.  
  Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate în județul Prahova și Caietul de sarcini al Serviciului de transport public județean 
prevede drepturile și obligațiile operatorilor de transport rutier care desfășoară activități de 
serviciu public de transport rutier și utilizatorii serviciilor și constituie anexe la contractele 
de delegare a gestiunii.    

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (2) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și 
de călători, Consiliul Județean Prahova a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
anunțul S 177-428190, la data de 15.09.2020, respectând cerința de a publica un anunț cu 
cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport călători pentru 
Programul de transport județean care va intra în vigoare începând cu anul 2022.  

Cu privire la durata delegării gestiunii serviciului public de transport județean, 
dispozițiile art. 28 alin (1) ale Legii nr. 92/2007 stipulează că: Durata încredințării gestiunii 
serviciului public de transport local și județean se stabilește prin hotărâri de dare în 
administrare sau prin contracte de delegare a gestiunii de către autoritățile administrației 
publice locale ori prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere 
între unitățile administrativ – teritoriale și trebuie să fie corelată cu durata necesară 
recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului, dar nu mai mult de 10 ani, în 
cazul serviciului de transport rutier realizat cu autobuze, troleibuze sau autocare.  

Prin stabilirea unei durate mai mari a valabilității Programului de transport județean 
se asigură operatorului de transport siguranța desfășurării activității de transport pe 
întreaga perioadă a acestuia, ceea ce ar asigura durata necesară recuperării investițiilor 
constând în achiziționarea unor mijloace de transport moderne, dotări și modernizări 
prevăzute în sarcina operatorului. Toate acestea ar putea fi amortizate într-un timp mai 
îndelungat, rezultând în final, pe lângă condiții mai bune de transport și o scădere a 
tarifului biletelor/legitimațiilor de călătorie.  



  Față de cele mai sus prezentate, propunem ca durata atribuirii în gestiune delegată a 
serviciului în județul Prahova să fie de 7 ani, cu posibilitate de prelungire prin act 
adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, conform Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007.  

Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile Programului de transport județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova, în baza căruia se va desfășura serviciul 
public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele județene, începând cu data 
semnării contractului de delegare.  

În baza prevederilor legale invocate in cele ce preced, în conformitate cu prevederile 
art. 182 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, propun adoptarea proiectului în 
forma prezentată.  
 
                                                            
                                                          PREȘEDINTE, 

                                                              IULIAN DUMITRESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECȚIA  SERVICII  ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
SERVICIUL TRANSPORT 
Nr. 28002/15.12.2021                            
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind  privind organizarea serviciului public de transport 
 județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială  

a Județului Prahova 
 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean, se supun 
aprobării  documentele necesare organizării serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate în raza administrativ – teritorială a Județului Prahova, precum 
și stabilirea modalității de gestiune a serviciului public, ca fiind gestiunea delegată.  

Proiectul se fundamentează pe prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007 precum 
și pe prevederile legislației interne în domeniu, respectiv: Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
și Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciului de transport public 
local.   

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 reprezintă dreptul comun 
în materie. Potrivit prevederilor acestui act normativ, transportul public local de călători 
face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, iar înfiinţarea, organizarea şi 
furnizarea/prestarea acestuia la nivelul unităților administrativ-teritoriale, se realizează, în 
condițiile legii, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale.   

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, cuprinde norme cu caracter special, în conformitate cu care trebuie 
organizat serviciul public de transport de persoane la nivelul unităților administrativ – 
teritoriale. Legea stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, 
atribuţiile şi instrumentele specifice, necesare înfiinţării, organizării, autorizării, 
gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării serviciilor 
publice de transport în comune, oraşe, municipii, judeţe, asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale.  

Conform art. 16 din acest act normativ, consiliile judeţene sunt obligate, prin 
intermediul autorităţii judeţene de transport, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 
autorizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport 
desfăşurat pe raza administrativteritorială a acestora.    

Referitor la administrarea/gestiunea serviciului public, aceasta se poate realiza 
conform Legii 51/2006 fie în gestiune directă fie în gestiune delegată.   

Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii 
de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. Modalitatea de 
gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 



deliberative ale unităţilor administrativteritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în 
funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport 
preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.  

Studiul de oportunitate, anexă la proiectul de hotărâre inițiat, relevă faptul că 
modalitatea de gestiune a serviciului public de transport persoane pe raza administrativ-
teritorială a județului nu poate fi decât gestiunea delegată întrucât în subordinea consiliului 
județean nu există un serviciu public/ societate comercială de interes judeţean, specializate, 
înfiinţate şi organizate în acest scop de către  autoritatea deliberativă.   

Potrivit art.21 din Legea 92/2007 ,,Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, 
activităţile specifice serviciului public de transport local şi judeţean se organizează şi se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor publice de transport 
local şi judeţean elaborate de autorităţile locale de transport şi aprobate prin hotărâri ale 
consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local şi judeţean, 
elaborat de autoritatea naţională de reglementare competentă.”   

Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local şi Caietul de 
sarcini-cadru al serviciului de transport public local au fost aprobate prin Ordinul 
Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 iar prin Ordinul nr. 131/1401/2019 emis de 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice Atribuirea, au 
fost aprobate 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.  

În baza actelor normative indicate mai sus, au fost elaborate documentele anexate 
proiectului de hotărâre inițiat de Președintele consiliului județean Prahova, respectiv:  

- Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova;  

- Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova;  

- Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe 
perioada 2022 – 2029;  

- studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – 
teritorială a Județului Prahova.  

Prin documentele menționate, cu respectarea actelor normative în vigoare, au fost 
stabilite condițiile în care se va presta serviciul public de transport județean de persoane la 
nivelul județului Prahova, criteriile în baza cărora se va atribui contractul de delegare a 
gestiunii precum și obligațiile și drepturile ce revin factorilor implicați.  

Referitor la durata programului de transport, respectiv durata contractului de 
delegare aceasta este propusă a fi de 7 (șapte) ani, începând cu data semnării contractului 
de către ambele părți.   

Această propunere respectă prevederile Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători și ale legislației interne  - Legea 
92/2007, care la art.28 alin. (1) lit. a) din Legea 92/2007, care prevăd faptul că durata 
contractelor de servicii publice este limitată și se stabileşte prin contractele de delegare a 



gestiunii, de către autorităţile administraţiei publice locale. Durata trebuie să fie corelată cu 
durata necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului şi nu depăşeşte 10 
ani pentru serviciile de transport cu autocarul şi cu autobuzul.   

Potrivit legii, autoritățile administraţiei publice locale impun sau contractează 
obligaţii de serviciu public şi pot acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi 
exclusive şi/sau compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o 
cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de 
transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile 
sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în 
aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod 
obligatoriu acordarea de compensaţii.  

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de 
interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, 
sub controlul, conducerea și coordonarea autorității publice locale.   

Întrucât fiecare unitate administrativ teritorială – municipiu, oraș, comună, are 
competenta de a asigura prestarea serviciilor comunitare în interesul locuitorilor proprii, 
serviciul public de transport județean de persoane trebuie organizat astfel încât să asigure 
corelarea cu serviciile publice de transport local de persoane organizate la nivelul 
localităţilor. Prin programul de transport întocmit și supus spre aprobare au fost stabilite 
trasee care să asigure accesul locuitorilor din fiecare unitate administrativ teritorială din 
județ la transportul județean, astfel că traseele județene fac legătura între comunele și 
orașele județului.   

Atribuirea traseelor aferente programului în vederea delegării gestiunii serviciului 
public de transport se va realiza prin licitație publică organizată în conformitate cu 
prevederile Legii  99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit acestor reglementări contractul de servicii poate fi atribuit integral sau pe 
loturi, în favoarea unuia sau mai multor operatori sau unei asociații de operatori, în 
condițiile legii 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.  

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza 
administrativ – teritorială a Județului Prahova se va desfășura în baza noului programul de 
transport începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului public. 
Până la data atribuirii își menține valabilitatea programul de transport existent. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 

                                                DIRECTOR EXECUTIV, 
                                             MIHAELA IRINA IAMANDI 
 
 
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                ȘEF SERVICIU 
                                                                                                                        ALEXANDRU ANDRON 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Anexa nr.1 
            la Hotărârea nr._____ 

din data de_________2021 
 
 

 
                                                     

 
R E G U L A M E N T 

pentru efectuarea serviciului public de transport  judeţean de persoane 
 prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT – Județul Prahova 

  
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 Art. 1 – (1) Prezentul regulament pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT  judeţul 
Prahova, denumit în continuare regulament, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile 
art.17 alin.1 lit.l din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile 
administrativ-teritoriale,  cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului – cadru 
pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin Ordinul nr.972/2007 al ministrului 
transporturilor, precum și ale Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
transport persoane, aprobat prin Ordinul comun nr.131/2019 al președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. 
 (2)  Regulamentul prevăzut la alin. (1) definește modalitățile și condițiile ce trebuie 
îndeplinite pentru efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre 
operatorii de transport rutier și utilizatorii serviciului, precum și cele dintre operatorii de transport 
rutier și Consiliul Județean Prahova. 
  Art.2. Serviciul  public de transport judeţean prin curse regulate, în județul Prahova, 
denumit în continuare serviciul, se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor 
prezentului regulament, ale caietului de sarcini al serviciului, ale reglementărilor naționale și ale 
Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor 
internaționale la care Romănia este parte.   

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 călătorilor cu ajutorul autobuzelor, pe distanţe şi în condiţii 
prestabilite, efectuate în cadrul serviciului;  

2. asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate prestarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate- două sau mai multe unități 
administrativ – teritoriale asociate între ele, conform legii, în vederea asigurării și dezvoltării 
serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, precum și pentru 
exploatarea în interes comun a sistemului serviciului public de transport local; 

3. autobuz – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 
25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi care 
are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 



4.autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea şi 
sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea 
persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în 
aşteptare; 

5. autoritate județeana de transport și autorizare –compartimentul specializat de 
transport public judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, respectiv Serviciul  Transport 
, in calitatea sa de structura locala cu atributii de autorizare in domeniul serviciului; 

6. 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; 

7. capăt de traseu –staţia  de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată 
pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de 
transport rutier de persoane ;  

8. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea 
profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

9. certificat de clasificare – certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se 
atesta gradul de confort al unui autobuz; 

10. copie conformă a licenţei comunitare – documentul în baza căruia se efectuează 
transport rutier de persoane, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre 
autovehiculele sau asamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier de persoane ; 

11. cursă -  parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu , în 
cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane; 

12. document de transport – document care se află la bordul autovehiculului rutier pe 
toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează 
transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, persoanele transportate şi care trebuie să 
facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;  

13. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în 
exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la 
siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;  

14. întreprindere- orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice 
asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice 
organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu 
o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice 
persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri 
comerciale; 

15. licenţă comunitară – document eliberat de Autoritatea Rutieră Română-A.R.R., în 
condițiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa transportului 
rutier;  

16. licenţă de traseu – reprezintă actul tehnic și juridic emis de Consiliul Județean 
Prahova, ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții 
de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit 
traseu servicii publice regulate de transport rutier cu autobuze; 

17. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, 
conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate 
tehnică independentă  satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare; 

18. operator de transport rutier -  întreprindere care desfăşoară  activitatea de 
transport rutier de mărfuri şi/sau persoane ; 

19. persoana desemnată- persoană fizică, managerul activității de transport rutier, care 
îndeplinește pentru întreprindere condițiile de onorabilitate și competență profesională și care 



este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de 
transport a întreprinderii; 

20. grafic de circulaţie – documentul utilizat în transportul public  de persoane prin 
curse regulate, care conţine în principal informaţii privind denumirea traseului, capetele de 
traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre 
staţii şi intervalele de succedare a curselor, zilele de efectuare a serviciului regulat; 

21. program de transport judeţean - program întocmit şi aprobat de Consiliul Judeţean 
Prahova, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor 
necesare, precum şi capacitatea de transport minimă  în vederea efectuării transportului public 
de persoane prin curse regulate.Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de 
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;  

22. program de circulație – document utilizat în transportul public de persoane prin 
curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea 
traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, zilele de circulație a curselor, 
intervalele de succedare a curselor locale sau, după caz, orele de sosire a curselor județene 
în/la stațiile publice/capetele de traseu ; 
          23. serviciu regulat -serviciu care asigură transportul de persoane la intervale stabilite 
pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;  
          24. serviciu public compensat – acel serviciu public de transport căruia i se acordă 
compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare și asigurarea unui profit rezonabil, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1.370/2007; 
          25. staţie publică – spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport 
persoane, amenajat de către administraţia publică locală, destinat îmbarcării/debarcării 
persoanelor, semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat afişării unor informaţii;  

26. traseu judeţean - 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;  
 27. transport rutier – operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu un 
autovehicul  pe un drum deschis circulaţiei publice;  
            28. tarif de transport – tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport, 
reprezentând contravaloarea transportului; 

29. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi 
situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ; 
 30. transportator rutier – orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul 
public al persoanelor, utilizează vehicule rutiere deţinute, în condiţiile legii; 
 31. utilizator al serviciului de transport public judeţean – persoana fizică sau juridică 
beneficiară a unui serviciu de transport public judeţean. 
           32. control în trafic – totalitatea acțiunilor de verificare a respectării de către operatorii 
de transport rutier, conducătorii auto ai acestora și călători, a prevederilor legislației în domeniul 
transportului rutier de persoane. Se efectuează de către organele/autoritățile abilitate cu funcții 
de control în acest sens, în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public 
este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de 
îmbarcare/debarcare a călătorilor ; 
           33.tarif de transport – tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport, 
reprezentând contravaloarea transportului ; 
 34.sistem de management al traficului intrajudețean – sisteme inteligente de 
transport ce cuprind o gamă largă de comunicații fără fir și fără linii bazate pe tehnologiile 
informației, controlului și electronicii, integrate în infrastructura sistemului de transport și chiar în 
vehicule, aceste tehnologii sprijină monitorizarea în timp real a poziţiei mijloacelor de transport, 



cu ajutorul sistemului GPS şi a comunicaţiilor wireless, transmiterea şi recepţionarea mesajelor 
text de la dispecerat către mijloacele de transport, informarea călătorilor în staţiile de autobuz 
prin predicţia orelor de sosire a vehiculelor în fiecare staţie şi afişarea lor în panouri de 
informaţii, furnizarea unor informaţii din trafic sau de interes general, cum ar fi anunţuri explicite 
de întârzieri, alerte, data/timpul curent sau temperatura ambiantă.  

 
Art. 4(1) – Consiliul Judeţean Prahova, prin Serviciul Transport, asigură, organizează, 

reglementează, autorizează, coordonează și controlează prestarea serviciului public de 
transport de persoane prin curse regulate, desfășurat între localitățile județului Prahova. 

       (2) Serviciul Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Prahova, numit în continuare autoritatea județeana de transport, are următoarele atribuţii 
principale, în condițiile legii, cu privire la serviciul  de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate , în judeţul Prahova: 
a) evaluează fluxurile de transport de persoane și determină pe baza studiilor de specialitate 
cerințele de transport public judeţean și anticipează evoluția acestora;   
b) stabilește traseele principale şi secundare, precum şi autogările şi staţiile publice aferente 
acestora;  
c)  stabilește şi supune spre aprobare  programul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, precum şi capacităţile de transport necesare;  
d) stabilește modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane;  
 e) întocmește documentația de atribuire și proiectele contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport călători și le supune spre aprobare Consiliului Județean Prahova ; 
 f) stabilește grila de punctaj pe baza criteriilor de atribuire prevăzute de Legea nr.92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare și o supune spre aprobare Consiliului Județean Prahova ; 
  g) aplică și finalizează procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport călători în colaborare cu Serviciul Achiziții Publice. 
   h)  actualizează anual traseele și programul de transport cuprinse în caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea 
transportului public judeţean prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale 
populaţiei şi în corelare cu transportul public local, interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian 
sau naval;  
   i) încheie contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane ;  
  j) acordă  facilităţi şi compensații ca diferență de tarif operatorilor de transport rutier care 
efectuează  transport public judeţean de persoane pentru categoriile defavorizate, cu 
respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; 
 k) asigură respectarea prevederilor legale privind transportul gratuit al elevilor din învăţământul 
preuniversitar acreditat/autorizat  
  l) emite și ține evidența licențelor de traseu  pentru serviciile publice de transport rutier de 
călători efectuate cu autobuze, după aprobarea atribuirii acestora prin hotărâre a Consiliului 
Județean Prahova; 
m) publică pe site-ul Consiliului Județean Prahova, Licențele de traseu și graficele de circulație 
precum și înlocuirile autobuzelor; 
  n) înlocuiește licențele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora, 
precum și graficele de circulație ale licențelor de traseu în cazul înlocuirii autobuzelor titulare pe 
trasee și/sau actualizării programului de transport județean; 



  o) întocmește documentația necesară aprobării de către Consiliul Județean Prahova a 
retragerii licențelor de traseu, operatorilor  de transport care efectuează serviciul, în cazurile 
prevăzute de prezentul Regulament. 
   p) ține evidența autovehiculelor utilizate de operatorii de transport rutier la prestarea 
serviciului și urmărește ca înlocuirea acestora să se efectueze în condițiile stabilite prin 
prezentul regulament; 
   q) elaborează și aprobă regulamentul serviciului de transport public judeţean,cu consultarea 
asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier, precum şi 
a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu; 
   r) analizează și verifică împreună cu Direcția economică(buget) documentațiile justificative 
privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de călătorie aferente serviciului, propuse de 
către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind asigurarea 
suportabilității costurilor pentru utilizatori; 
   s) elaborează proiectul de hotărâre privind stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de 
călătorie aferente serviciului și îl supune spre aprobare Consiliului Județean Prahova; 
   ș) stabilește  compensația acordată de la bugetul judeţean, pentru acoperirea diferenţei dintre 
costurile suportate în legătură cu obligația/obligațiile de serviciu public și sumele efectiv 
încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, 
la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr.1.370/2007;   
   t) aprobă, prin hotărâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public 
de persoane prin curse regulate. 
   ț)  aprobă programul de transport public județean, precum și emiterea licențelor de traseu în 
serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, cu respectarea stațiilor 
de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de călători ; 
  u)  elaborează proiectul Regulamentului și Caietului de sarcini al serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate și le supune spre aprobare Consiliului Județean 
Prahova ; 
  v) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, având ca 
obiect de activitate transportul public local, cu privire la asigurarea și dezvoltarea serviciului și 
pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de persoane la nivelul 
localităților ; 
   w) cooperează cu Poliția Rutieră și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 
– I.S.C.T.R.PRAHOVA, în vederea desfășurării activităților de control în trafic, atunci când este 
necesar ; 
   x) cooperează cu Autoritatea Rutieră Română-A.R.R. și Agenția Teritorială A.R.R. Prahova, în 
vederea actualizării bazei de date privind autovehiculele uitilizate de către operatorii de 
transport rutier la efectuarea serviciului, precum și în vederea corelării programului de transport 
județean cu transportul interjudețean sau internațional, după caz ; 
    y.  verifică și controlează periodic modul de realizare a serviciului și aplică sancțiuni pentru 
faptele ce constituie contravenții în domeniul serviciilor publice de transport persoane, potrivit 
competențelor și dispozițiilor legale în vigoare ; 
    z.  convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 
necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului ; 
 
 

 
 



CAPITOLUL II 
SECȚIUNEA 1 

Principiile și obiectivele efectuării serviciului 
 
Art.5. Serviciul se efectuează în următoarele condiții: 
a) se efectuează de către operatorii de transport rutier, astfel cum aceștia sunt definiți şi 
licenţiați conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările și completările ulterioare; 
b) se efectuează numai între localităţile judeţului Prahova;  
c) se execută numai pe traseele cuprinse în programul de transport județean, aprobat de către 
Consiliul Judeţean  Prahova;  
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate 
înmatriculate în judeţul  Prahova sau în baza unui contract de leasing; 
e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite 
staţii sau autogări, după caz;  
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele 
transportate un tarif de transport  pe bază de legitimaţii de călătorie eliberate anticipat sau 
printr-un sistem on-line; 
g) Consiliul Județean Prahova exercită competențe exclusive cu privire la acordarea licențelor 
de traseu operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului; 
h)Consiliul Județean Prahova contractează obligații de serviciu public.Contractul de serviciu 
public nu presupune în mod obligatoriu acordarea de compensații. 
i) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de 
sarcini; 
 Art.6. Serviciul se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr.1.370/2007.  
 Art.7.(1) Serviciul se poate efectua numai cu autovehicule rutiere a căror stare tehnică 
corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, 
acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare, dar nu 
mai vechi de 5 ani. 
  (2)Pentru accesul la infrastructura rutieră, autovehiculele rutiere fabricate în țară 
sau în străinatate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse 
omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art.8.  Serviciul se efectuează numai cu autovehicule destinate prin construcție transportului de 
persoane, și după caz, dotate cu tahografe, limitatoare de viteză, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, precum și sisteme GPS funcționale. 
Art.9. Serviciul se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la 
îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța 
circulației și ceilalți participanți la trafic. 
Art.10. Serviciul se organizează de către Consiliul Județean Prahova, cu respectarea 
următoarelor principii: 
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport cărora li s-a atribuit executarea 
serviciului;  
b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa 
transportului public judeţean;  



c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public 
judeţean;  
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale judeţului Prahova;  
e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a 
serviciului de transport public judeţean;  
g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor 
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;  
h) asigurarea executării unui transport public judeţean echitabil în raport cu condiții preț;  
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe 
suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori,  
asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport prestatori ai serviciului; 
 j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport care efectuează serviciul; 
k) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor 
publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul judeţului Prahova prin servicii de calitate;  
l)protecţia categoriilor sociale defavorizate;  
m) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate 
traseele si mijloacele de transport public judeţean prin curse regulate;  
n) dispecerizarea transportului public judeţean de persoane realizat prin organizarea unui serviu 
propriu;  
o) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport, precum şi ale utilizatorilor 
în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor judeţene, privind transportul public judeţean şi 
modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.  
Art.11.Organizarea şi funcţionarea serviciului are ca obiective:  
a) asigurarea competiţiei dintre operatori;  
b) asigurarea transparenței în procedurile de achiziție publică; 
c) creşterea calităţii şi eficienţei serviciului;  
d) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea 
tarifelor;  
e) asigurarea continuității serviciului public de transport prin programul de transport, corelat cu 
fluxurile de călători existente; 
f) creşterea siguranţei în exploatare a serviciului;  
g) accesul la serviciul de transport public judeţean şi protecţia categoriilor defavorizate; 
h) informarea publicului călător, referitor la politicile de dezvoltare durabilă din domeniul 
serviciului public de transport; 
i) executarea transportului public judeţean prin curse regulate în condiţii de regularitate și 
siguranţă; 
j) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente. 
k) atribuirea contractelor de servicii publice definite la art.2 lit.i) din Regulamentul (CE) 
nr.1.370/2007, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 și a legislației în domeniul 
achizițiilor publice. 
 
 
                                                                SECȚIUNEA  a 2 a  

 
Licențe și documente necesare pentru efectuarea serviciului 

 
Art.12. Operatorii de transport rutier au obligația de a deține la bordul mijlocului de 

transport în comun, pe toată durata transportului, următoarele documente:   



a) licenţa de traseu însoțită de caietul de sarcini al acesteia, eliberate de emitentul licenţei;  
b) copia conformă a licenței comunitare; 
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 
operatorului de transport; 
d) contractul de leasing în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul 
este utilizat în baza unui asemenea contract; 
e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto 
străini; 
f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce 
cad în sarcina  operatorului de transport, în copie; 
g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public 
de persoane; 
h)  certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 
i)  certificatul de clasificare pe categorii al autovehiculului; 
j) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

Art.13.(1) - Serviciul se efectuează de către operatorii de transport numai în condiţiile in 
care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv, așa cum este prevăzut în 
programul de transport județean de persoane prin curse regulate; 

(2) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de caietul de sarcini al acesteia, pe 
toată durata efectuării transportului. 

(3) Licențele de traseu se eliberează de către autoritatea de autorizare, pentru fiecare 
traseu, pe baza hotărârii Consiliului Județean Prahova, de atribuire în gestiune delegată a 
serviciului. Licenţele de traseu şi caietele de sarcini  vor fie eliberate după semnarea 
contractelor de delegare a gestiunii, în cazul traseelor noi.   

(4) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr egal cu 
numărul de autobuze prevăzute în programul județean de transport necesar pentru efectuarea 
traseului respectiv. 

(5) Modelul licenței de traseu este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul regulament, iar 
modelul caietului de sarcini al acesteia este prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul regulament. 

(6) Durata de valabilitate a licenței de traseu este egală cu durata de valabilitate a 
contractului de servicii publice; 
 (7) Licența de traseu semnată și ștampilată de către autoritatea de autorizare se 
eliberează după prezentarea de către operatorul de transport a documentului de plată aferent; 
 (8) Autoritatea de autorizare ține evidența licențelor de traseu în Registrul de evidență a 
licențelor de traseu pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova. 
 (9) O copie a fiecărei licențe de traseu eliberate și a caietului de sarcini al acesteia se 
arhivează de către autoritatea de autorizare. 
 
 Art.14.(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de 
către operatorul de transport Consiliului Județean Prahova, în termen de 15 zile de la data 
constatării, acestea fiind înlocuite pe baza documentului de plată. 
         (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III – a. 
 Art.15. Cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea 
licențelor de traseu, se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova. 
 Art.16.(1) Retragerea licenței de traseu se face de către Consiliul Județean Prahova 
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:  

I-când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau 
informaţii eronate;  
II-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) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum 
urmează:  

I-în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin 
de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se 
efectua într-o lună calendaristică;  
II-când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori într-o lună 
calendaristică, unul dintre vehicule, fără respectarea condițiilor de înlocuire a acestora;  

d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  
e) la retragerea licenţei de transport.  
f) la încetarea înainte de termen, pe baza acordului de voință al părților, a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului încheiat între Consiliul Județean Prahova și operatorul de 
transport rutier ; 
g) la încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între 
Județul Prahova și operatorul de transport rutier, ca urmare a denunțării unilaterale a acestuia 
de către entitatea contractantă, în cazul în care interesul național sau local o impune ; 
h) la rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între Consiliul Județean 
Prahova și operatorul de transport rutier. În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se 
reziliază, licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile. În intervalul 
de 60 de zile, Consiliul Judeţean Prahova va organiza delegarea gestiunii altui operator de 
transport rutier. 
i) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean Prahova. 
 (2)  În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de 
către Consiliul Județean Prahova, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe traseul 
respectiv  pe o perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.  

(3) Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresă a operatorului de 
transport rutier, care va fi depusă  la Consiliul Judeţean Prahova, cu 60 de zile înainte de data 
încetării efectuării traseului. După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va 
depune licenţa de traseu la emitentul acesteia, Consiliul Județean Prahova. 

(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un 
traseu, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire, pe perioada de 
valabilitate a programului de transport în vigoare precum și a programului de transport următor.  

(5) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe un 
traseu, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire, pe perioada de 
valabilitate a programului de transport în vigoare precum și a programului de transport următor. 

Art. 17. Licenţa comunitara, copiile conforme ale acesteia și licenţa de traseu, eliberate 
unui operator de transport nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a exercita cu 
autovehiculele deţinute activităţi de transport public. 

Art.18. (1) Programul de transport județean se stabilește și se aprobă de către 
Consiliul Județean Prahova. 

(2) Prin Programul de transport județean se stabilesc traseele, lungimea acestora, 
exprimată în nr.de km/sens, numărul de curse planificate, graficele de circulație, numărul 
autobuzelor necesare și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și autogările sau 
stațiile publice. 



Art.19.(1) Programul de transport județean prin curse regulate, poate fi actualizat 
astfel : 
a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 
capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Prahova şi după aprobarea prin 
hotărâre a acestuia, cu condiţia ca acestea să nu se identifice total cu traseele existente;  
b) prin introducerea de noi trasee, cu condiția ca acestea să nu se suprapună peste traseele 
existente,  la iniţiativa Consiliului Judeţean Prahova şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
c) prin modificarea numărului de curse, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Prahova şi 
după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 
Prahova şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
e) prin introducerea de staţii/autogari, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Prahova şi 
după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
f) prin eliminarea de staţii/autogari, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Prahova şi 
după aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire ;  
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, la solicitarea Consiliului Judeţean Prahova şi numai 
după aprobarea prin hotărâre.  
i) prin modificarea zilelor din săptămână, în care sunt efectuate cursele de pe traseele județene 
sau a perioadei de efectuare a curselor ; 
j) prin modificarea capacității de transport. 
   (2) În cazul prevăzut la alin.1) lit.a), traseul rezultat din prelungirea/scurtarea traseului 
existent, va fi atribuit operatorului care deservește traseul inițial, căruia i se va elibera o nouă 
licență de traseu. 
  (3) În cazurile prevăzute la alin.1 lit.c, d, e, f, i, j, caietul de sarcini, anexă la licența de traseu 
deținută de operatorul de transport pentru traseul respectiv, se va actualiza în mod 
corespunzător conform celor stabilite prin hotărărea consiliului județean de actualizare a 
programului de transport județean, eliberându-se în acest sens un nou caiet de sarcini. 
 Art.20.(1) Programul de transport județean poate fi actualizat ori de căte ori este nevoie, 
în funcție de necesitățile de deplasare ale populației, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului 
Județean Prahova. 

(2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de 
transport județean prin curse regulate, autoritatea județeană de transport va analiza 
oportunitatea și legalitatea propunerilor transmise în acest sens de către persoanele interesate. 
 Art.21. Actualizarea programului de transport județean în situația prevăzută la art.19(1) 
lit.g) se face la solicitarea motivată a autorității județene de transport și poate consta în 
modificări aduse traseelor respective în conformitate cu prevederile art.19(1) lit.a, c, d, e, f, i, și 
j, sau eliminarea acestora din programul de transport județean. 
 Art.22. Dacă apar erori materiale în cuprinsul programului județean de transport, pot fi 
corectate la inițiativa autorității județene de transport, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului 
Județean Prahova. 
 Art.23.(1) Operatorii de transport județean prestatori ai serviciului, au dreptul să 
efectueze, cu informarea și aprobarea Consiliului Județean Prahova, modificări temporare, 
precum, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu, în deservirea unor trasee, în caz 
de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră. 
 (2) În cazuri de forță majoră, operatorul de transport județean poate efectua imediat 
modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai cu condiția 
informării în termen de 24 ore a Consiliului Județean Prahova și a călătorilor afectați de aceste 
modificări. 



 Art.24. (1) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii 
de transport județean cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație. 
   (2) Încheierea contractelor între deținătorii de autogară și operatorii de transport 
județean privind accesul în autogară nu poate fi condiționată de efectuarea unor servicii 
suplimentare sau pe care operatorii de transport rutier nu le solicită. 
   (3) Accesul autovehiculelor în stațiile publice este permis operatorilor de transport 
județean cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație. 
   
 

SECȚIUNEA a 3 a 
 

SIGURANȚA RUTIERĂ 
 
Art. 25. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de 

transport care efectuează serviciul de transport public judeţean 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.26. Pregătirea și atestarea profesională a personalului cu funcții care concură la 
siguranța circulației, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr.1071/2009 si ale Ordinului nr.1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 
normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere. 

Art.27. Operatorii de transport județean prin curse regulate au următoarele 
îndatoriri: 
a. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor 
tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia 
mijloacelor de transport;  
b. 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;  
c. 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;  
d. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe, sisteme GPS monitorizare trafic şi 
limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;  
e. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful, sistemul GPS monitorizare 
trafic și limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru 
efectuarea întregului parcurs al transportului;  
f. să informeze conducătorii mijloacelor de transport cu privire la regulamentele interne ale 
întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;  
g. 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;  



h. să verifice funcţionarea tahografului a sistemelor GPS ptr. monitorizare trafic şi a limitatorului 
de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în 
memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;  
i. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor, sistemelor GPS 
monitorizare trafic şi a limitatoarelor de viteză;  
j. 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;  
k. 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;  
l. să asigure efectuarea transporturilor numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul 
de înmatriculare, sau în cazul autovehiculelor clasificate, în limita numărului de locuri pe scaune 
înscris în certificatul de clasificare ;  
m. 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;  
n. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor 
periculoase;  
o. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe 
care o execută 
p. să nu încredinţeze  vehiculul destinat transportului de persoane prin curse regulate spre a fi 
condus de către un conducător de auto care nu are atestat profesional; 
r. să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a 
substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori 
intr-o stare accentuată de oboseală; 
s. să respecte timpii de repaus şi de odihnă, precum şi regimul legal de viteză; 
t. să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare 
ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor în vigoare; 
u. să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită 
transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 
v. să asigure desfăşurarea serviciului de transport la nivelul de calitate, continuitate, regularitate 
şi capacitate, conform licenţei de transport ; 
x. să efectueze transport de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat 
de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitate de transmitere on-line a datelor, 
conform reglementărilor în vigoare, sau printr-un sistem de monitorizare electronică a datelor; 
y. să asigure operațiunile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, 
stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii ; 
w.să respecte capacitățile de transport și programele de transport impuse prin contractul de 
atribuire a gestiunii ; 

Art.28. Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv 
activitatea de transport sunt cele stabilite prin actele normative menționate la art.26 din 
prezentul regulament. 

Art.29. Conducătorii autobuzelor 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 conduită 
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 transportului rutier de persoane; 
9. să nu folosească telefoanele mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu 
dispozitive de tip „mâini libere”; 
10. să aibă o conduită profesională corespunzătoare fără să folosească  gesturi obscene, injurii, 
adresarea de expresii jignitoare sau vulgare călătorilor din maşină sau celorlalţi participanţi la 
trafic, fără muzică în timpul efectuării cursei; 
11. să poarte permanent ecuson care să cuprindă următoarele elemente de identificare: 
-denumirea operatorului de transport: 
-numele şi prenumele conducătorului auto; 
-fotografia conducătorului auto şi ştampila societăţii; 
12. să elibereze legitimaţii de călătorie tuturor călătorilor şi să nu supraîncarce autovehiculul 
peste capacitatea utilă de transport exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în 
certificatul de înmatriculare, sau în cazul autovehiculelor clasificate,în limita numărului de locuri 
pe scaune înscris în certificatul de clasificare ;   
13. să poarte ţinută obligatorie  de tip smart, compusă din:pantalon lung de culoare închisă, 
sacou/jachetă de culoare închisă şi cămaşă uni, adaptate în funcţie de sezon;  
14. să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse 
de persoanele transportate; 
15. să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără 
a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele 
prevăzute în graficul de circulaţie; 
16. să deschidă ușile numai după ce autobuzul a fost oprit în stație/autogară; 
17. să închidă ușile numai după ce pasagerii au coborât sau au urcat; 
18. bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto al autobuzului, acesta asigurând 
urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; 
19. să permită urcarea în mijloacele de transport a persoanelor posesoare de bilete/legitimații 
de călătorie sau a celor care beneficiază de facilități la transportul județean de persoane, potrivit 
legii; 
20.  să asigure afișarea în interiorul autobuzului a tarifelor de transport pe bază de bilete și 
abonamente; 
21. să permită accesul în mijloacele de transport a personalului autorității județene de transport 
care controlează modul de efectuare a serviciului și să prezinte documentele solicitate de către 
acesta; 
22. să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatorii și personalul autorității județene de 
transport care controlează modul de efectuare a serviciului. 
23. să permită urcarea și coborârea în mijloacele de transport, cu prioritate,a persoanelor cu 
dizabilități, folosind sistemul prevăzut de caietul de sarcini. 

Art.30.Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate 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.  



Art.31. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se 
impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

 
 

SECTIUNEA a 4 a 
 

CONDIȚII PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI 
 

Art.32. Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea 
următoarelor obligaţii: 
1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa electronică de traseu cu indicarea  
executantului şi a caracterului cursei, al indicativului de traseu şi a denumirii traseului în care să 
se specifice capetele de traseu şi localitatea intermediară conform programului de transport 
aprobat, placa având dimensiunea 50/40cm, iar înălţimea caracterelor 6 cm, conform machetei: 

 
 

 
 
    
                                                                                    
                           

Placa electronică de traseu va fi luminoasă,  vizibilă pe timpul nopţii, plasată în fața mijlocului de 
transport;                                                                                
2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor, prin intermediul conducătorului auto; 
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara 
autovehiculului ; 
4. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; 
5. 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 ori dimensiunile lor pot produce    
  daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbracămintea călătorilor;  
- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale; 
- animale sau păsări 
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6. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin 
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;  
7. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute 
îngraficul de circulaţie;  
8. 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; 
9. a)- numărul de autobuze necesare pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse 
în programul de transport în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora, se stabileşte în 
cuantum de 10% din necesarul auto activ de autobuze (dar nu mai puţin de un mijloc de 
transport conform programului de transport judeţean aprobat), cu condiţia ca vehiculul să aibă 
copia conformă a licenţei de transport valabilă, în vederea asigurării în termen maxim de 3 ore 
a transportului persoanelor rămase pe traseu ; 
 b)- să folosească autobuzul de rezervă numai în cazul unei defecţiuni tehnice sau pentru 
preluarea fluxului de călători ca dublură în condiţiile stabilite de prezentul regulament , în cazul 
unei defecţiuni trebuie justificată cu acte doveditoare şi notificată Serviciului Transport ; 
c)- să înlocuiască un autobuz titular pentru care a obţinut licenţă  traseu,  numai după 
notificarea Consiliului Judeţean, cu respectarea capacităţii şi a punctajului de la atribuire ;  
10. să dețină asigurare de călători și bagaje valabilă, pentru riscurile ce cad în sarcina 
operatorului de transport;  
11. să emită legitimaţii de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special şi 
corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie sau sistem electronic; 
12. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, 
precum şi a legitimaţiilor speciale, cartele; 
13. 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 autovehiculului;  
14. 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;  
15. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de  circulaţie; 
16. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie; 
17. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autobuzelor deţinute sau pentru efectuarea 
unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 
18.  să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie 
precum și on-line; 
19. la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare; 
20. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul 
de locuri pe scaune; 
21. să asigure  accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările în vigoare, al persoanelor  care beneficiaza de facilitati specifice de transport 
sau gratuitati; 
22. să depună actele pentru  încheierea Convenţiei cu Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului referitoare la transportul persoanelor cu handicap, conform prevederilor 
Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
23. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 
24.să asigure și să realizeze întreţinerea, salubrizarea, curăţarea permanentă, dezinfecţia 
vehiculelor de 4 (patru) ori pe lună, sau de câte ori se impune şi să asigure un climat favorabil 



în mijloacele de transport - dovada realizării acestei acțiuni se depune la autoritatea de 
autorizare; 
25. la controlul în trafic să prezinte documente justificative din care să reiasă că dezinfecţia  
vehiculelor a fost efectuată, de către o firmă sau persoana autorizată conform reglementărilor 
în vigoare; 
26. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto precum şi 
programul de circulaţie al traseului respectiv; 
27. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în 
stare de funcţionare și să asigure o temperatură optimă în timpul verii cât și iarna; 
28. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi  combaterea 
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile, în caz de necesitate; 
29. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe 
drumuri cu aderenţă scăzută;  
30. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf precum și cu un sistem electronic de 
monitorizare GPS, care va fi în funcţiune pe toată durata desfăşurării transportului, conform 
reglementărilor în vigoare; 
31. în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone 
kilometrice; 
32. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, 
persoane cu copii în braţe, marcate corespunzător, precum și rampă de îmbarcare debarcare 
pentru persoanele cu dizabilități; 
33. să accepte la transport, toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa 
respectivă, în limita capacităţii autovehiculului : 
34. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele 
proprii plecate şi sosite. 
35. să se asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia 
măsuri de înlocuire. 
36. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau 
defecțiuni tehnice, la capetele de linie şi în limita posibilităţiilor şi pe traseu ; 
37. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care aceștia nu ocupă 
locuri separate ; 
38. să asigure suplimentar autobuze pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe 
traseele deservite în exclusivitate ; 
39. 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; 
40.autobuzele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
41. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier în 
aşa fel încât să fie vizibile de la distanţă ; 
42. operatorii de transport vor afişa la loc vizibil, în mijloacele de transport, obligaţiile lor faţă de 
utilizatorii serviciilor de transport, cât şi obligaţiile utilizatorilor serviciilor de transport faţă de 
operatori ; 
43. să furnizeze Serviciului Transport copiile documentelor reînnoite după expirarea celor 
existente, sau modificate în urma hotărârilor privind actualizarea programului de transport, în 
termen de 15 zile de la emiterea acestora ; 
44. să informeze călătorii despre intenția de modificare a tarifelor de transport, cu cel puțin 30 
de zile înainte de utilizare, prin afișarea în autobuze a unui anunț, care va cuprinde tarifele noi; 



45. să asigure dotarea autobuzelor destinate transportului județean de persoane cu aparat de 
marcat electronic fiscal și/sau cititor de carduri, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare ; 
46. autobuzele trebuie sa fie dotate cu GPS în stare de funcționare și să fie compatibile cu 
sistemul de management al Consiliului Județean Prahova; 
47. să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificări temporare, precum 
suspendări, limitări, modificarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea 
unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea 
unor lucrări la infrastructura rutieră ; 
48. să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a autobuzelor cu care efectuează 
transport public județean și opresc în stația respectivă; 
49. să respecte întocmai legile și reglementările specifice transportului rutier de persoane; 
50. să efectueze toate cursele de pe traseele atribuite; 
 51.să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu caietele de sarcini anexe la 
licențele de traseu; 
 52. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul prestat; 
 53. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor; 
54.să efectueze serviciul conform prevederilor caietelor de sarcini anexe la licențele de traseu 
în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort; 
55.să asigure continuitatea serviciilor prestate; 
56.să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
57.să pună la dispoziția călătorilor autobuze care să îndeplinească condițiile impuse de 
legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului, dar nu mai vechi de 7 ani; 
58.să încheie contracte de asigurări pentru mijloacele de transport, precum și asigurarea 
călătorilor și bunurilor acestora și să dețină polițe valabile pe toată durata licenței; 
59.să informeze călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, 
precum și modificarea acestora; 
60.să aplice normele de securitate și sănătate în muncă specifice activității desfășurate în 
cadrul serviciului de transport județean; 
61.să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel 
încât să se asigure respectarea programului de circulație ; 
62.să dețină la sediul social următoarele documente: 

- Licența de transport a firmei; 
- Asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 
- Cărțile de identitate ale autobuzelor, în original pentru cele deținute în proprietate, 

respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing; 
- Contractele de leasing pentru autobuzele deținute în această formă; 
- Avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă 

permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto; 
- Toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza 

eliberării licenței comunitare; 
- Documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor 

cu funcții care concură la siguranța circulației; 
- Evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a 

accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise Consiliului Județean 
Prahova, în cazul accidentelor de circulație grave; 

- Alte documente prevăzute de legile în vigoare. 
 63.să respecte obligațiile stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciului de 
transport, prin caietul,de sarcini și prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciului; 



 64.să furnizeze Consiliului Județean Prahova informațiile solicitate și să asigure accesul la 
documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se efectuează serviciul, în verificarea și 
evaluarea funcționării și dezvoltării serviciului; 
 65.să comunice Consiliului Județean Prahova înmatriculările autobuzelor care efectuează 
serviciul, intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu; 
  66.să se prezinte la autoritatea județeana de transport în vederea înlocuirii caietului de sarcini 
al licenței de traseu, în cazurile prevăzute de prezentul regulament; 
 67.să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin dispoziție de 
Președintele Consiliului Județean Prahova să execute controlul modului de efectuare a 
serviciului de transport județean de persoane prin curse regulate; 
 68.să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor de operare; 
 69.să gestioneze serviciul prestat pe criterii de competitivitate și eficiență economică; 
 70.să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficienta a bazei tehnico materiale 
aferente serviciului prestat. 
 Art.33.(1) Pe parcursul executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorul de transport poate 
înlocui un autobuz cu care a obținut licența de traseu, după notificarea Consiliului 
Județean Prahova, numai în următoarele situații : 

a) La solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situația de la lit.b (Inspecții 
Tehnice Periodice, clasificări, etc), dar nu mai mult de 15 zile calendaristice; 

b) Prezintă defecțiuni tehnice. 
(2) Înlocuirile sunt permise numai cu un autobuze care au cel puțin aceeași capacitate cu 

cea prevăzută în programul de transport și care întrunesc cel puțin cerințele tehnice și de 
vechime ale autobuzului înlocuit, avute în vedere la atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului. 

(3)  În situația prevăzută la alin.1 lit.b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face 
pentru o perioadă de maxim 15 zile consecutiv și maximum 60 de zile pe an calendaristic, în 
baza documentelor eliberate de service-ul auto. 

(4) Pe perioada înlocuirii se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței de 
traseu. 

(5)  Notificarea de către operatorul de transport a Consiliului Județean Prahova, cu 
privire la înlocuirea autobuzului se face printr-o cerere motivată a operatorului de transport, 
conform modelului prevăzut la anexa nr.3 din regulament, care va fi însoțită de următoarele 
documente, în copie certificată pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite și ale celor cu 
care se efectuează înlocuirea : 

a) copiile conforme ale licențelor de transport ; 
b) cărțile de identitate ; 
c) certificatele de clasificare ; 
d) asigurările de persoane și bunuri ; 
e) certificatele de inmatriculare ; 
f)  documentul eliberat de service-ul auto autorizat, în situația prevăzută la alin.1, lit.b). 
 
Art.34.Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se va face cu 

respectarea caietului de sarcini al licenței de traseu, asigurându-se existența la bordul 
autobuzului a unei copii a licenței de traseu, ștampilată și semnată de către administratorul 
operatorului de transport, având înscris în mod expres : «  Subsemnatul ……………………, 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că 
prezentul act este conform cu originalul ». Pe foaia de parcurs existentă la bordul autobuzului 
se va specifica faptul că acesta este dublură. 



 
 

CAPITOLUL III 
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 
Art. 35. Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate au următoarele drepturi:  
a) operatorii de transport care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a 
gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului în cazul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către Consiliul Judeţean Prahova, cu obligaţia de a notifica întreruperea 
prestării serviciului, în termenul şi condiţiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii și în 
prezentul regulament;  
b) să primească contravaloarea tarifelor aferente prestării serviciului; 
c) să actualizeze anual tarifele aferente transportului cu rata inflaţiei;  
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;  
e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului;  
f) să utilizeze pentru circulație infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport și 
instalațiile auxiliare aferente acestuia ; 
g) să solicite Consiliului Județean Prahova actualizarea programului de transport județean, 
pentru traseele pentru care dețin licențe de traseu, în funcție de nevoile de deplasare ale 
populației;  
h)  să înlocuiască autobuzele cu care au obținut licențe de traseu, cu respectarea condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament; 
i) să  elibereze utilizatorilor transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, 
abonamente unice pe traseele incluse în grupele de trasee în limita capetelor de traseu pentru 
care a achitat costul abonamentului ; 
 Art.36.(1) Operatorii de transport rutier vor colabora cu Consiliul Județean Prahova 
pentru evaluarea fluxurilor de călători și determinarea pe baza studiilor de specialitate a 
cerințelor de transport județean de persoane, prin furnizarea informațiilor solicitate în acest 
scop. 
 (2) Accesul în mijloacele de transport a persoanelor desemnate de Consiliul Județean 
Prahova pentru măsurarea fluxurilor de călători și /sau a persoanelor desemnate în acest scop 
de către societatea care realizează studiul de specialitate, se face pe baza legitimației de 
serviciu/actului de identitate și a ordinului de deplasare(delegație). 
 (3) Anterior desfășurării activităților de măsurare a fluxurilor de călători de către 
persoanele menționate la alin.2, Consiliul Județean Prahova va informa printr-o adresă scrisă 
operatorii de transport rutier despre activitățile ce urmează a se executa în acest sens. 
 Art.37. Consiliul Județean Prahova are următoarele drepturi în raport cu operatorii 
de transport rutier care efectuează transport public județean de persoane prin curse 
regulate: 
a) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului; 
b) să sancționeze operatorii de transport județean de persoane în cazul în care se constată 
nereguli pe timpul executării serviciului; 
c) să convoace pentru audieri operatorii de transport județean de persoane, în vederea stabilirii 
măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului; 
d) să actualizeze programul de transport public județean, în conformitate cu cerințele de 
transport ale populației; 



e) să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier prestatori ai 
serviciului, în corelare cu reglementările în vigoare, vizând asigurarea ratei suportabilității 
costurilor pentru utilizatori. 
f) să asigure infrastructura pentru sistemul de management al transportului județean de 
persoane; 
g) să asigure infrastructura pentru sistemul on-line de plată; 
h) să publice harta live cu traseele județene.   
 Art.38. Consiliul Județean Prahova are următoarele obligații față de operatorii de 
transport public județean de persoane prin curse regulate: 
a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport rutier;  
b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru realizarea serviciului într-un mediu 
concurenţial şi transparent; 
c) să reglementeze, modul de organizare şi funcţionare a serviciului; 
d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 
operatorilor de transport rutier;  
e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a 
serviciului, dacă este cazul;  
f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de delegare a gestiunii 
serviciului. 
g) să transmită lunar contravaloarea biletelor de călătorie pe fiecare rută. 

Art.39.(1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele : 
a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu de serviciul de transport; 
b) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Judeţean Prahova, cu privire la transportul 
public judeţean de persoane prin curse regulate; 
c) să sesizeze Consiliului Judeţean Prahova orice deficienţe constatate în efectuarea 
serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 
d) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu; 
e) să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Prahova în vederea prevenirii sau reparării unui 
prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;  
 f) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele 
provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate de 
acestia prin contractele de atribuire a gestiunii;  
g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciul de transport;  
h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale 
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor 
privind serviciul de transport;  
i) să beneficieze de abonament unic pe traseele incluse în grupele de trasee în limita capetelor 
de traseu pentru care a achitat costul abonamentului; 
        (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de 
facilităţi pentru plata serviciului.  
           Art. 40.  Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele : 
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente stabilite prin lege; 
b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, 
online sau fizic conform tarifelor stabilite; 
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, cu 
personalul autorității județene de transport care execută, verifică și controlează modul de 
efectuare a serviciului, precum şi cu ceilalţi utilizatori; 



e) să utilizeze legitimația de transport de tip card atât la urcarea, cât și la coborârea din 
autobuz sau, după caz, să completeze corect și să prezinte conducătorului auto al autobuzului 
documentele prevăzute de lege, atunci când beneficiază de facilități la transportul județean de 
persoane prin curse regulate; 
f) să nu consume băuturi alcoolice, semințe, înghețată, mâncare și să nu fumeze sau să 
utilizeze țigări electronice în mijloacele de transport. 
 

 
CAPITOLUL IV 

 
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 
 

Art. 41. (1) În efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate se vor respecta următorii indicatori de performanţă, verificați prin sistemul online de 
monitorizare trafic: 
1. numărul de curse, trasee, 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 local de călători; 
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;  
b) numărul de reclamaţii rezolvate; 
c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale. 
6. respectarea standardelor de poluare EURO și respectarea standardelor dotărilor pentru 
persoanele cu handicap;  
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) Consiliul Judeţean Prahova  poate aproba, prin hotărâre şi alţi indicatori de 
performanţă în efectuarea serviciului, pe baza studiilor 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 în domeniul transporturilor 
rutiere. 

(3) Modul de analiză și evaluare a gradului de respectare a indicatorilor de performanță, 
descrierea, obligativitatea și periodicitatea, precum și dreptul Consiliului Județean Prahova de 
a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către 
operatorii de transport rutier și sancțiunile aplicabile în acest caz, vor fi precizate în cadrul 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate. 
11.Dotările de monitorizare și asigurare a managementului de trafic intrajudețean. 
12. Numărul de curse efectuate cu autobuze electrice sau cu autobuze cu combustibil verde. 
  

 



CAPITOLUL V 
 

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 
 

Art.42.(1) Consiliul Județean Prahova verifică și controlează periodic modul de 
realizare a serviciului, prin personalul autorității județene de transport. 

(2) Personalul autorității județene de transport este personal de control și este 
împuternicit prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Prahova să constate 
contravențiile și să aplice sancțiunile contravenționale în domeniul transportului județean de 
persoane prin curse regulate, prevăzute de Legea nr.92/2007, a serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(3) Consiliul Județean Prahova poate stabili, prin hotărâre, potrivit O.G.nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, faptele care constituie 
contravenții în domeniul serviciului, altele decât cele prevăzute de actul normativ menționat la 
alin. (2) sau în alte reglementări legale. 

(4) Contravențiilor în domeniul serviciului le sunt aplicabile dispozițiile O.G.nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția 
celor ale art.28 din ordonanță. 

(5) Exercitarea atribuțiilor de către personalul de control se face pe baza ordinului de 
deplasare(delegație) și a legitimației de agent constatator. 

(6) Modelul legitimației de agent constatator, împreună cu cel al Procesului verbal de 
constatare și sancționare a contravențiilor se aprobă prin dispoziție a Președintelui Consiliului 
Județean Prahova. 

(7) Activitățile de verificare și control se desfășoară în condiții de siguranță pentru traficul 
rutier, personalul de control și persoanele transportate în autobuzele oprite pentru efectuarea 
controlului și cu respectarea prevederilor legale privind protecția muncii. 

(8) Activitățile de verificare și control se pot desfășura și online prin monitorizarea 
sistemului de management al traficului județean. 

 
Art. 43. Executarea controlului are loc cu respectarea următoarelor principii: 

a) principiul legalității – toate activitățile specifice controlului să fie desfășurate cu respectarea 
legislației în materie și a Constituției; 
b) principiul obiectivității – evaluarea corectă și reală a cauzelor care au determinat neregulile 
și a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative și integrării celor pozitive; 
c) principiul responsabilității – personalul de control răspunde pentru corectitudinea 
constatărilor și acțiunilor desfășurate în timpul activității de control; 
d) principiul operativității – efectuarea și finalizarea la timp și în mod complet a activității de 
control, cât mai simplificat, pentru înlăturarea problemelor constatate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
e) principiul prevenției – identificarea posibilelor nereguli și stabilirea măsurilor necesare 
pentru prevenirea acestora; 
f) principiul eficacității – oportunitatea și finalitatea controlului, pentru atingerea obiectivelor 
propuse. 
 Art.44. (1) Personalul de control are drept de verificare, monitorizare și control în trafic în 
punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform 
prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, sau 
online prin intermediul sistemului de monitorizare trafic intrajudețean. 



 (2) Controlul în trafic se poate efectua și în colaborare cu inspectorii I.S.C.T.R. sau poliția 
rutieră. 
 Art.45. Personalul de control are următoarele obligații: 
a) să dețină asupra lor ordinul de deplasare și legitimația de control în timpul desfășurării 
controlului; 
b) să aibă o conduită demnă, civilizată, politicoasă și intransigentă față de cei care încalcă 
reglementările specifice transportului județean de persoane prin curse regulate; 
c) să cunoască și să aplice întocmai prevederile legale în vigoare referitoare la transportul 
județean de persoane; 
d) să păstreze secretul de serviciu, al acțiunilor de control, al informațiilor confidențiale deținute 
ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 
e) să nu pretindă sau să primească bunuri în natură sau bani, sau să-și creeze avantaje în 
legătură cu serviciul. 
 Art.46. Personalul de control are dreptul de a solicita prezentarea tuturor documentelor și 
informațiilor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare. 
 Art.47.(1) Conducătorii autobuzelor au obligația să prezinte personalului de control , în 
timpul efectuării controlului, toate documentele pe care trebuie să le dețină la bordul 
autobuzului, conform reglementarilor în vigoare. 
 (2) Călătorii au obligația de a prezenta la solicitarea personalului de control, legitimațiile 
de călătorie în format fizic sau online. 
 Art.48.(1) Rezultatul controlului se consemnează pe formularul Fișa de control, 
prevăzută în anexa nr.4 la prezentul regulament, sau, după caz, pe formularul Fișa de 
monitorizare, prevăzută în anexa nr.5 la prezentul regulament. 
 (2) Fișa de control se utilizează când se verifică modul de efectuare a serviciului de 
transport județean de persoane prin curse regulate de către un operator de transport pe un 
anumit traseu și se completează pentru fiecare autobuz verificat. 
 (3) Fișa de monitorizare se folosește atunci când controlul vizează verificarea unor 
anumite probleme sesizate cu privire la modul de efectuare a transportului județean de 
persoane, fiind monitorizate mai multe autobuze care aparțin unuia sau mai multor operatori de 
transport, care trec/opresc prin locul unde se execută monitorizarea, într-un anumit interval de 
timp.   
 Art.49.(1) Atunci când personalul de control constată nereguli în modul de efectuare a 
serviciului, procedează la sancționarea contravențională a celor vinovați sau poate dispune 
printr-o adresă scrisă către operatorul de transport în cauză, măsuri de remediere a 
deficiențelor constatate. 
 (2) Operatorul de transport județean de persoane prin curse regulate este obligat să ducă 
la îndeplinire măsurile dispuse de personalul de control.  

 
 Art.50.(1).Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 

lei, fapta conducătorului auto constând în nerespectarea prevederilor  art. 29, punctele 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - din Regulament, privind  atribuţiile şi 
responsabilităţiile în realizarea serviciului; 

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 5.000 lei, 
faptele operatorilor de transport rutier, constând în nerespectarea  prevederilor art. 27 lit. 
b, c, d, e, g, i, j, l, r, s, x,  prevederilor art. 32 punctele 1, 8, 9 lit.a), b) şi c), 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 
68, ale prevederilor art. 33 alin.1, 2, 3, 4, 5   din Regulament, privind obligaţiile operatorilor 
de transport în realizarea serviciului; 

 (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 50, alin. (1) și alin (2), şi aplicarea 
sancţiunilor, se fac de către împuterniciţii Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova; 



(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal. 
 
 

CAPITOLUL VI 
 

DISPOZIȚII FINALE 
 
Art.51. Operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în 

prezentul regulament, în caietul de sarcini al serviciului de transport judeţean, precum şi în 
contractul de delegare a gestiunii. 

Art.52. Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorii de transport rutier 
are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier şi anularea hotărârii de 
dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului, după caz.  

Art.53.(1). Activităţiile specifice serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, se administrează şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament şi a caietului de sarcini al serviciului, prin atribuirea acestora în gestiune delegată, în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 

(2) În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier public de 
persoane prin curse regulate locale şi judeţene, interjudeţene sau internaţionale, pentru 
transportul judeţean, operatorul de transport rutier va ţine o evidenţă separată a activităţilor 
desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activităţile sale, 
conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate.  

(3) Operatorului de transport care nu semnează contractul de delegare a gestiunii   nu îi 
va fi atribuită licenţa de traseu  prin hotărâre a consiliului judeţean, iar traseul respectiv va fi 
disponibil la următoarea şedinţă de atribuire ; 

(4)  Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii serviciului să încheie  
cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de gestiune a serviciului de transport persoane ;  

 (5) Cesionarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, de către titularul acestuia, 
unui alt operator, nu este admisă decât în cazul în care acest operator este  
rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului contractului şi cu aprobarea 
Consiliului Judeţean Prahova, prin hotărâre, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a 
gestiunii.  
 

Art.54. Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat prin hotărâre a 
Consiliului Județean Prahova. 
 
 

 
 

 
 
 



  

                                                                                              Anexa nr. 2 

                                                                       la Hotărârea nr. ___________ 

 

 

Caiet de sarcini pentru procedura de achiziție publică în vederea atribuirii gestiunii 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială a UAT Județul Prahova 
 

1. INTRODUCERE 

  

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare pentru achiziția având ca obiect “Contract de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competentă a județului Prahova”. Obiectul Contractului îl constituie delegarea sarcinilor şi 
responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova. 
 

Caietul de sarcini conține specificații privind condițiile ce trebuie îndeplinite astfel încât potențialii ofertanți 
să elaboreze oferta corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. 
 

Obiectivele caietului de sarcini: 

 

1.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului public de transport  județean de 

persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, stabilind 

nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficientă și 

siguranță.  

 

1.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în 

vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului public de transport  județean de 

persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, pentru gestiunea 

delegată a serviciului. 

 

1.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență 

a UAT Județul Prahova și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 

  

1.4. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul 

calitativ, tehnic și de performanta și siguranță în exploatare. 

 

1.5. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea şi 

stingerea incendiilor şi protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului 

public de transport  județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT 

Județul Prahova.  

 

1.6. Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, elaborat de 

autoritatea județeană de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova. 

 

  

1.7. Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Județul Prahova și operatorii de 

transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 13 

grupe aferente celor de trasee (vezi Anexa). 

 



1.8. Stabilirea celor 13 grupe a fost realizată pe considerente de organizare a operării serviciului public, 

având în vedere atât configurația rutieră cât și faptul că un sistem de transport persoane trebuie să fie 

eficient, integrat, durabil și sigur, astfel încât să promoveze dezvoltarea economică și teritorială si să 

asigure o calitate a vieții ridicată în Județul Prahova. 

 

1.9. Ofertanții pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor loturi 

(grupe). 

  
1.10. Criteriile de calificare și selecție a ofertelor, precum și criteriul de atribuire a contractului, cu luarea în 

considerare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
1.11. Factorii de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii competitive a Serviciului public de 

transport pe raza administrativ-teritorială a Județului Prahova 
 

1.12. Metodologia de punctare, cu detalierea fiecărui factor de evaluare astfel încât stabilirea punctajelor de 
departajare să se poată efectua în mod transparent fără posibilități de interpretare. 

 
1.13. Specificațiile privind modul de întocmire a ofertelor de către potențialii ofertanți. 

 
 

 

2. DATE GENERALE 

 
 

2.1. Denumirea achiziției 

  
„Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competentă a județului Prahova” 
 

Contractul este împărțit pe 13 loturi, fiecărui lot corespunzându-i o grupă de trasee, după cum urmează: 
 

 

Lot 1: Grupa 1 - 8 trasee 

 

Traseul: 002 PLOIEŞTI – CÂMPINA – AZUGA 

Traseul: 004 PLOIESTI –BREAZA- SINAIA 

Traseul: 015 SINAIA – BUŞTENI – AZUGA 

Traseul: 102 TALEA-SINAIA 

Traseul: 103 TALEA CAMPINA 

Traseul: 104 SINAIA-COMARNIC-SECARIA 

Traseul: 011 CAMPINA -BREAZA 

Traseul: 100 CÂMPINA-BREAZA- ADUNAŢI 

 

 

Lot 2: Grupa 2 - 9 trasee 

 

Traseul: 080 CÂMPINA- ŞOTRILE  

Traseul: 081 CÂMPINA- VALEA  DOFTANEI (SAT TEŞILA) 

Traseul: 082 CÂMPINA-ŞOTRILE (SAT LUNCA MARE) – VALEA DOFTANEI (SAT TRĂISTIENI) 

Traseul: 083 CÂMPINA -BREBU (SAT MEGIEŞESC) 

Traseul: 084 CÂMPINA- BREBU (SAT PIETRICEAUA) 

Traseul: 085 CAMPINA –CORNU DE SUS 

Traseul: 087 CÂMPINA – TELEGA (SAT TELEGA) 

Traseul: 088 CÂMPINA – TELEGA (SAT BUŞTENARI) 

Traseul: 144 CÂMPINA – TELEGA (SAT MELICEŞTI) 
 

 



 
 
 

Lot 3: Grupa 3 - 6 trasee 

 

Traseul: 031 PLOIEŞTI – PLOPENI – COSMINELE  

Traseul: 125 PLOIESTI-PLOPENI -BERTEA  

Traseul: 126 PLOIEŞTI-PLOPENI-ALUNIŞ  

Traseul: 127 PLOIESTI-PLOPENI-SLANIC  

Traseul: 124 PLOIESTI-PLOPENI-COCORASTII MISLII  

Traseul: 137 PLOIESTI-PLOPENI-STEFESTI(SAT SCURTESTI)  
 

 

 

Lot 4: Grupa 4 - 15 trasee 

 

Traseul: 008 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE 

Traseul: 017 VALENII DE MUNTE-SLANIC 

Traseul: 033 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE – MĂNECIU ( SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI) 

Traseul: 034 PLOIEŞTI – VALENII DE MUNTE – CERASU ( SAT SLON) 

Traseul: 035 PLOIESTI – BĂTRÂNI – STARCHIOJD ( SAT STARCHIOJD) 

Traseul: 036 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE –POSEŞTI (SAT TÂRLEŞTI) 

Traseul: 114 VĂLENII DE MUNTE – TEIŞANI (SAT OLTENI) 

Traseul: 115 VĂLENII DE MUNTE-IZVOARELE (SAT SCHIULEŞTI) 

Traseul: 116 VĂLENII DE MUNTE –MĂNECIU (SAT MANECIU Ungureni;SAT CHEIA) 

Traseul: 117 VĂLENII DE MUNTE – DRAJNA-POSEŞTI (SAT TÂRLEŞTI) 

Traseul: 118 VĂLENII DE MUNTE-BATRANI- STARCHIOJD (SAT STARCHIOJD) 

Traseul: 119 VALENII DE MUNTE –DRAJNA- CERAŞU (SAT SLON) 

Traseul: 120 VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI (SAT SĂRARI) 

Traseul: 121 VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI (SAT POIENILE) 

Traseul: 122 PLOIEŞTI – GORNET (SAT CUIB) 

 

 

Lot 5: Grupa 5 -  10 trasee 

 

Traseul: 040 PLOIESTI-BALTESTI-NEVESTEASCA 

Traseul: 041 PLOIESTI-BALTESTI-PODENII NOI 

Traseul: 042 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CARBUNEŞTI (SAT CARBUNEŞTI) 

Traseul: 043 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-ARICEŞTII ZELETIN (SAT ARICEŞTII ZELETIN) 

Traseul: 045 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-SURANI (SAT SURANI) 

Traseul: 129 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CARBUNEŞTI (SAT GOGEASCA) 

Traseul: 037 PLOIEŞTI – BĂLŢEŞTI – PĂCUREŢI (SAT MATITA) 

Traseul: 038 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CHIOJDEANCA(SAT TRENU) 

Traseul: 039 PLOIEŞTI -BALŢEŞTI-SALCIA 

Traseul: 046 PLOIEŞTI – BĂLŢEŞTI – PODENII NOI (SAT POPEŞTI) 

 

 

Lot 6: Grupa 6 -  15 trasee 

 

Traseul: 009 PLOIESTI-URLATI 

Traseul: 047 PLOIEŞTI-URLAŢI-CHIOJDEANCA (SAT TRENU;SAT NUCET) 

Traseul: 048 PLOIEŞTI-URLAŢI-APOSTOLACHE 

Traseul: 049 PLOIEŞTI-URLAŢI-SALCIA 

Traseul: 050 PLOIEŞTI-URLAŢI-LAPOŞ 



Traseul: 051 PLOIEŞTI-URLAŢI-SÂNGERU(SAT MIREŞU MARE) 

Traseul: 052 PLOIEŞTI-URLAŢI-TATARU(SAT TATARU) 

Traseul: 053 PLOIEŞTI-URLAŢI-GORNET CRICOV (SAT DOBROTA) 

Traseul: 054 PLOIEŞTI-URLAŢI-CEPTURA(SAT ROTARI) 

Traseul: 055 PLOIESTI-VARBILA 

Traseul: 056 PLOIESTI-PLOPU 

Traseul: 062 PLOIESTI –CEPTURA -FANTANELE 

Traseul: 131 PLOIEŞTI-URLAŢI-IORDĂCHEANU(SAT IORDACHEANU) 

Traseul: 138 PLOIEŞTI-URLAŢI-IORDACHEANU(SAT VALEA CUCULUI) 

Traseul: 155 URLAŢI-CEPTURA(SAT ROTARI)-MIZIL 
 

 

 

Lot 7: Grupa 7 - 8 trasee 
 

Traseul: 107 MIZIL –GURA VADULUI(SAT PERŞUNARI) 
Traseul: 108 MIZIL-JUGURENI (SAT MARGINEA PĂDURII) 
Traseul: 110 MIZIL- GURA VADULUI-CALUGARENI  
Traseul: 136 MIZIL-BABA ANA-BABA ANA(SAT CIREŞANU) 
Traseul: 109 MIZIL –FULGA -SALCIILE 
Traseul: 111 MIZIL- BOLDEŞTI GRADIŞTEA (SAT BOLDEŞTI) 
Traseul: 112 MIZIL-VADU SAPAT- FANTANELE(SAT FANTANELE) 
Traseul: 113 MIZIL –COLCEAG(SAT PAREPA-RUŞANI) 
 

 

 
Lot 8: Grupa 8 - 8 trasee 

 

Traseul: 010 PLOIESTI -ALBESTI -MIZIL  
Traseul: 060 PLOIESTI-VADU PARULUI  
Traseul: 061 PLOIESTI TOMSANI  
Traseul: 063 PLOIEŞTI-FULGA  
Traseul: 065 PLOIEŞTI-SĂLCIILE  
Traseul: 066 PLOIESTI-COLCEAG-PAREPA  
Traseul: 132 PLOIEŞTI-CIORANI  
Traseul: 143 PLOIEŞTI-ALBESTI-CIOCENI  
 

 

 
Lot 9: Grupa 9 - 11 trasee 

 

Traseul: 072 PLOIEŞTI-DUMBRAVA DRAGANESTI 
Traseul: 073 PLOIESTI-RAFOV -OLARI 
Traseul: 068 PLOIESTI-GOGA- RAFOV 
Traseul: 069 PLOIESTI-CRIVINA 
Traseul: 070 PLOIESTI-POTIGRAFU-MALAMUC 
Traseul: 074 PLOIESTI-BARCANESTI-SAT ODAILE 
Traseul: 078 PLOIESTI-SIRNA 
Traseul: 079 PLOIESTI-SIRNA -SIRNA 
Traseul: 133 PLOIESTI-GORGOTA 
Traseul: 140 PLOIESTI-BALTA DOAMNEI 
Traseul: 142 PLOIESTI-GORGOTA-POENARII BURCHII 
 

 
Lot 10: Grupa 10 - 7  trasee 

 

Traseul: 024 PLOIESTI-ARICESTI -CALINESTI 
Traseul: 027 PLOIESTI-FLORESTI-DITESTI 



Traseul: 028 PLOIESTI-TARGSORU NOU 
Traseul: 029 PLOIESTI-SAT MINER 
Traseul: 141 PLOIESTI-FLORESTI-MAGURENI 
Traseul: 021 PLOIESTI-MANESTI COADA IZVORULUI 
Traseul: 123 PLOIESTI-ZALHANAUA COADA IZVORULUI 

 

 
Lot 11: Grupa 11 – 10 trasee 

 

Traseul: 091 CAMPINA DN1- BAICOI 
Traseul: 092 CÂMPINA-DN1-FLOREŞTI (SAT FLOREŞTI ) 
Traseul: 093 CÂMPINA-FLOREŞTI-MĂGURENI (SAT MĂGURENI) 
Traseul: 094 CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE TÂRG (SAT FILIPEŞTII DE TÂRG) 
Traseul: 095 CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE PĂDURE (SAT MINIERI) 
Traseul: 096 CÂMPINA-MĂGURENI (SAT COCORĂŞTII CAPLII)-MĂGURENI (SATMAGURENI) 
Traseul: 097 CAMPINA –POIANA CAMP-BANESTI 
Traseul: 098 CÂMPINA – POIANA CÂMPINA - PROVIŢA DE JOS (SAT DRĂGĂNEASA) 
Traseul: 099 CÂMPINA - POIANA CAMPINA - PROVIŢA DE SUS(SAT IZVORU) 
Traseul: 135 BAICOI-CALINESTI-FILIPESTI DE TARG 
 

 

 

Lot 12: Grupa 12 – 7 trasee 

 

Traseul: 086 CAMPINA -URLETA 
Traseul: 090 CAMPINA-MISLEA TINTEA 
Traseul: 014 CAMPINA-COCORASTI-PLOPENI 
Traseul: 139 BAICOI –PLOPENI-SLANIC 
Traseul: 020 PLOIESTI -BAICOI-SCORTENI 
Traseul: 016 PLOPENI-BAICOI-FLORESTI 
Traseul: 105 BAICOI-SCORTENI-TELEGA 
 

 

Lot 13: Grupa 13 – 18 trasee 

 

 

 
Traseul: 005 PLOIEŞTI – BOLDEŞTI-SCĂENI (CARTIER SECIU) 
Traseul: 006 PLOIEŞTI – PLOPENI   
Traseul: 007 PLOIEŞTI – PĂULEŞTI – BĂICOI 
Traseul: 022 PLOIEŞTI-TÂRGŞORU VECHI (SAT STĂNCEŞTI) 
Traseul: 023 PLOIEŞTI -TÂRGŞORU VECHI (SAT STREJNIC) 
Traseul: 025 PLOIEŞTI-ARICEŞTII RAHTIVANI-ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT NEDELEA) 
Traseul: 026 PLOIEŞTI- ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT TÂRGŞORU NOU) 
Traseul: 030 PLOIEŞTI – BLEJOI – PĂULEŞTI (SAT COCOŞEŞTI) 
Traseul: 032 PLOIEŞTI – BLEJOI  
Traseul: 058 PLOIEŞTI – VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
Traseul: 059 PLOIEŞTI – BUCOV – VALEA CĂLUGĂREASCĂ (SAT RADILA) 
Traseul: 067 PLOIEŞTI – BERCENI  
Traseul: 076 PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT BĂTEŞTI) 
Traseul: 077 PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT STEJARU) 
Traseul: 075 PLOIEȘTI-BARCANESTI-PIETROSANI 
Traseul: 128 PLOIESTI-LIPANESTI-DUMBRAVESTI 
Traseul: 130 PLOIEŞTI – PARC BUCOV -BUCOV(COLONIE PLEAŞA) 
Traseul: 132 PLOIEȘTI – PĂULEȘTI (SAT GĂGENI)   
 

 

2.2. Beneficiarul investiției / Autoritatea contractantă  

 



Judeţul Prahova – Consiliul Judeţean Prahova 
 

Sediul: B-dul Republiicii nr. 2-4, Ploiești, judeţul Prahova  

Tel: 0244 – 514.545  

Fax: 0244 – 596.669  

E-mail: informatii@cjph.ro 

 

2.3. Valoarea totală estimată 

  

Valoarea totală estimată fără TVA: 420.666.893,50 RON 
 

Valorile totale estimate fără TVA pe loturi: 
 

• Lot 1 – 63.571.452 lei  
• Lot 2 – 40.456304 lei  
• Lot 3 – 17.835.293 lei  
• Lot 4 – 38.455.777,5 lei 
• Lot 5 – 17.508.596 lei 

• Lot 6 – 34.482.154 lei 

• Lot 7 – 11.281.368 lei 

• Lot 8 – 17.024.798 lei  

• Lot 9 – 41.520.741,5 lei 

• Lot 10 – 16.548.399 lei 

• Lot 11 – 52.772.506,5 lei 

• Lot 12 – 13.101.312 lei 

• Lot 13 – 56.108.192 lei 

 

2.4. Cod CPV 

  
60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev. 2) 

 

2.5.  Situația existentă. Context și necesitate 

  
2.5.1. Consiliul Județean Prahova, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în 

asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport 

public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Prahova, în conformitate cu:  
a. prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare.  

b. prevederile Legii nr. 92/2007 - a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ- 

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

  
2.5.2. Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, cu autobuze, se realizează prin 

contracte de delegare a gestiunii, pe baza licențelor de traseu. În acest sens, este necesară încheierea 
contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în județul 
Prahova. Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate este serviciul public 
de transport ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

a. se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licențiat 
conform prevederilor OG. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 
ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 27/2011;  

b. se efectuează numai între localitățile Județului Prahova, fără a depăși limitele administrativ-
teritoriale ale acestuia;  

c. se execută pe rute şi cu programe de circulație prestabilite de autoritatea publică județeană; 
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d. se efectuează de către operatorii de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu 
autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate în Județul 
Prahova;   

e. persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații 
(principale sau secundare) sau autogări, după caz; 

f. pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe un tarif de transport pe bază de 
legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de OG nr. 27/2011; 

g. autoritățile administrației județene exercită competente exclusive cu privire la acordarea licențelor de 
traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de 
competentă a acestora şi de reglementare la nivel județene a serviciilor publice de transport călători; 

h. autoritatea administrației publice județene contactează obligații de serviciu public. Contractele de 
servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

 

2.5.3. Transportul rutier județean de persoane ce a avut până la 31.12.2018 caracteristicile unui unei 

activități prestate în regim comercial, trece în sfera serviciilor publice de transport, în înțelesul 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 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. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările 

ulterioare, o dată cu modificările aduse de Legea nr. 328/2018 asupra Legii 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. Chiar dacă prin adoptarea O.U.G. 

nr. 51/2019, transportul județean redevine o activitate prestată în regim comercial (şi intră sub 

incidența prevederilor O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare), prin Legea nr. 34/2020 de abrogare a acestei ordonanțe de urgenta, regimul juridic al 

transportului județean de persoane redevine unul de serviciu public, astfel că operatorul va furniza 

serviciul de transport județean de persoane prin curse regulate cu respectarea obligațiilor de serviciu 

public stabilite în sarcina sa în contractul de delegare a gestiunii. În acest context, alegerea 

modalității de atribuire a serviciilor publice de transport județean se face, în condițiile Legii 92/2007, 

precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre 

adoptată de consiliul județean. 

 

2.5.4. Legea 92/2007 prevede că unul din principalele obiective urmărite de autoritățile administrației 

publice locale, în domeniul serviciului public de transport județean este: atribuirea contractelor 

de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, prevederilor Legii 

nr. 51/2006 a legislației în domeniul achizițiilor publice. La lit. i) regulamentul precizează: prin 

"contract de servicii publice" se înțelege unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere 

juridic şi care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă şi un operator de serviciu 

public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea şi 

exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu 

public;”. 
 
2.5.5. Legea 92/2007 precizează că atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în 

conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport public local. În acest sens, a fost emis Ordinul comun ANRSC și 

ANAP 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. Acesta indică că în 

vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate realizat cu autobuze în condițiile art. 8 şi art. 251 alin. (2) din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale cu modificările şi completările ulterioare, documentația de 

atribuire se elaborează de către entitatea contractantă cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, 



cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 231 din Legea serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 
2.5.6. Ordonanța de urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte 

normative dispune prin prevederile sale o serie de măsuri referitoare la transportul rutier județean de 

persoane și transportul elevilor. Astfel:  
 

“Articolul 66  
(1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, 

în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

  
(2) Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a 

transportului public județean 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 și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 

ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de 

transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al 

României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.” 
 
2.5.7. În sensul prevederilor legale de la nivelul anului 2020, după data de 31.12.2021, este obligatoriu să 

intre în vigoare contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean încheiate 

potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007. 
 
2.5.8. În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza studiului de oportunitate întocmit, 

serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competentă 

a UAT Județul Prahova se administrează prin atribuirea acestuia în gestiune delegată. 

 

2.5.9. Delegarea de gestiune a serviciului de transport public județean de călători prin curse regulate în 

județul Prahova este justificată de următoarele aspecte:  
a. Inexistența unui serviciu specializat de transport județean în cadrul Consiliului Județean Prahova 

sau a unui operator de transport cu capital social integral al Consiliului Județean Prahova, cu 
acționar sau asociat unic Consiliul Județean Prahova înființat de către unitatea administrativ-

teritorială și asupra căruia aceasta are un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor.  
b. Serviciul de transport public județean se supune regimului juridic al serviciilor publice de 

interes general, fiindu-i aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit 

exigenței/cerinței fundamentale de: continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în 

condiții contractuale reglementate, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. 
 
2.5.10. În contextul menționat, atribuirea contractului/contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public 

de transport prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Județului Prahova se va realiza prin 

procedură competitivă către un operator/operatori de transport. 
 



2.5.11. Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport județean se 
desfășoară conform Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Sarcinile se încredințează în 

baza unui contract de drept civil, executat în conformitate cu principiile generale. Un astfel de acord 
se numește Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public și, în sensul 

Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este un contract de servicii publice. 

 

2.5.12. Deoarece contractul de delegare a gestiunii are ca obiect servicii pentru transportul de persoane la 

nivel județean, în condițiile art. 3 alin. (1) lit. a), k), n), art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 251 alin. (2) din 

Legea nr. 99/2016, acesta este un contract sectorial de servicii şi ca urmare, se atribuie cu 

respectarea Legii nr. 99/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia. O dată cu intrarea 

în vigoare a Legii nr. 34/2020, legislația aplicabilă procedurii de atribuire a contractului de servicii 

pentru transportul de persoane la nivel județean este legislația în domeniul achizițiilor sectoriale. 
 
2.5.13. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean este un contract încheiat în 

formă scrisă, prin care unitatea administrativ-teritorială – Judeţul Prahova, în calitate de delegatar, 

atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în 

calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta 

integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, 

inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare 

a gestiunii poate fi încheiat de unitatea administrativ-teritorială, care are calitatea de delegatar. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența 

prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
2.5.14. Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit de caietul de sarcini şi regulamentul serviciului. 
 
 
2.5.15. În cadrul studiului de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători, a cerințelor de 

mobilitate ale colectivităților locale în cadrul serviciului public de transport județean, prestat între 

localitățile județului Prahova, a fost propusă o nouă structură a deservirii, ce cuprinde un număr de 

133 de trasee structurate pe 13 grupe de trasee. 
 
2.5.16. Dată fiind complexitatea serviciului de transport județean care urmează să fie delegat şi pentru a 

garanta accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piața serviciului public de 

transport județean, atribuirea contractului de delegare se va realiza pe loturi, fiecărui lot 

corespunzându-i o grupă de trasee. 
 
2.6. Riscuri 

  

Autoritatea contractantă a identificat o serie de riscuri ce pot interveni pe parcursul gestiunii delegate a 

serviciului de transport public județean către un operator/operatori de transport. Descrierea acestora, 

consecințele şi modul de gestionare a acestora sunt prezentate în continuare: 
 

Categoria de risc Descriere     Consecințe    Gestionare      
                   

Riscuri de amplasament                   
           

Structura existentă a Drumurile existente pe Uzură accentuată a Entitatea  contractantă, în 

infrastructurii de traseele pe care se mijloacelor de transport calitate de administrator a 

transport efectuează transportul şi majorarea costurilor drumurilor județene va lua 

 județean   sunt de întreținere    toate măsurile necesare pentru 

 deteriorate  sau au       a    le    menține    în    stare 

 tendință  să se       corespunzătoare.     



 deterioreze rapid               
                

Aspecte legate de finanțarea contractului               
           

Modificări de taxe Pe parcursul   Impact negativ asupra Stabilirea procentului ce îl 

 contractului, regimul de veniturilor financiare reprezintă taxele şi impozitele 

 taxe şi impozite se  ale delegatului şi din    valoarea tarifului la 

 schimbă în defavoarea imposibilitatea   fundamentarea acestuia şi 

 delegatului    asigurării serviciului la stabilirea  modalității  de 

      nivelul impus   modificare a  tarifului 

            proporțional cu  aceste 

            modificări      
                   

Operare                   
         

Întreținere şi reparare Defectarea mijloacelor Creșterea  costurilor de Entitatea   contractantă 

 de  transport mai  des operare cu efecte stabilește ca factor de evaluare 

 decât    s-a    luat    în negative atât asupra “vechimea parcului  de 

 considerare conduce la calității  serviciului autovehicule”   prin care se 

 cheltuieli mai mari de prestat cât şi asupra acordă cele mai mari punctaje 

 întreținere şi reparație investițiilor planificate mijloacelor  de transport  cu  o 

 decât  cele utilizate la       vechime cât mai mică, astfel 
                   

 
  fundamentarea tarifelor prin   diminuarea încât  să  se diminueze 

  de transport    profitului obținut.  probabilitatea de defectare  a 

               acestora   peste  limita 

               previzionată.     
          

Operare  Delegatul nu poate Imposibilitatea   Entitatea  contractantă impune 

  efectua  prestațiile asigurării serviciului la prin documentația de atribuire 

  conform contractului  nivelul  specificat în (caietul de sarcini, condiții 

        caietul de sarcini şi contractuale  obligatorii) 

        oferta depusă.   condiții care să minimizeze 

               riscurile de a nu mai putea fi 

               prestate serviciile de către 

               delegat  şi  să  examineze  în 

               detaliu   încă   din   faza   de 

               ofertare, capacitatea viitorului 

               delegat de a îndeplini cu succes 

               contractul.      
                       

Piața                       
           

Schimbări demografice O   schimbare Venituri sub proiecțiile Prevederea  de  condiții 

  demografică sau socio- financiare anterioare  contractuale care să permită, de 

  economică  afectează        comun acord, modificarea 

  cererea pentru serviciile        prestării serviciului astfel încât 

  delegate            acestea să satisfacă cererea 

               utilizatorilor finali.    
         

Inflația  Valoarea plăților în Diminuarea în termeni În   contract   se   prevede   o 

  timp este afectată de reali a veniturilor  din modalitate  de actualizare, 

  inflație     prestarea serviciului  ajustare  a  tarifelor  pentru  a 

               compensa inflația.    
                 



Riscul legal şi de politică a Entității Contractante                
        

Reglementarea Existenta unui   cadru Efect  asupra costurilor Delegatul evaluează sistemul 

  statutar de reglementări şi veniturilor.   de reglementări  şi îşi 

  care vor  afecta        fundamentează oferta în 

  delegatul.            consecință.      
        

Schimbări legislative Schimbarea legislativă Creștere  semnificativă Entitatea Contractantă poate să 

şi/sau de politică şi/sau a politicii Entității în costurile operaționale reducă răspunderea pentru 

referitoare la  prestarea Contractante, care nu ale delegatului şi/sau astfel  de  schimbări prin 

acestor servicii poate fi  anticipată la necesitatea de a efectua monitorizarea şi limitarea 

  semnarea contractului şi cheltuieli de capital schimbărilor ce ar putea avea 

  care ste adresată direct, pentru a putea răspunde astfel de consecințe asupra 

  specific şi  exclusiv acestor schimbări.  serviciului.      
                       
 
  prestării serviciului de         

  transport,  ceea ce         

  conduce la costuri de         

  capital sau operaționale         

  suplimentare din partea         

  delegatului.           
       

Schimbări legislative Schimbare legislativă Creștere semnificativă Prevederea  de  clauze  care  să 

şi/sau  de politică  la şi/sau a politicii la nivel în costurile operaționale reglementeze cât  mai  multe 

nivel național național, care nu putea ale  delegatului şi/sau asemenea modificări posibile: 

  fi anticipată la semnarea necesitatea de a efectua taxe şi impozite, inflație etc. 

  contractului şi care este cheltuieli de capital     

  adresată direct  sau se pentru a putea răspunde     

  aplică indirect şi acestor schimbări.      

  serviciului de transport         

  public de persoane, ceea         

  ce conduce la costuri de         

  capital sau operaționale         

  suplimentare din partea         

  delegatului.           
             

Activele proiectului             
          

Deprecierea tehnică Deprecierea tehnică Cresc costurile de Delegatul va lua măsurile 

  este mai mare decât cea retehnologizare   organizatorice necesare pentru 

  prevăzută       evitarea unei astfel de situații. 
             

Forța majoră             
    

Forța majoră Forța majoră, astfel cum Pierderea sau avarierea Delegatul  va  lua  măsuri  de 

  este definită prin lege, activelor proiectului şi asigurare a activelor implicate 

  împiedică realizarea pierderea/diminuarea  în asigurarea serviciului, astfel 

  contractului   posibilității de obținere încât să poată fi reparate sau 

      a veniturilor înlocuite în cel mai scurt timp 

      preconizate.   posibil.    
              

 

 

 

 



2.7. Rezultate așteptate 

  
2.7.1. Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Judeţul Prahova și operatorii de 

transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 13 

loturi aferente celor 13 Grupe de trasee. 
 

2.7.2. Stabilirea celor 13 de loturi (Grupe de trasee) a fost realizată pe considerente de organizare a operării 

serviciului public, având în vedere atât configurația rutieră, cât și faptul că un sistem de transport 

persoane trebuie să fie eficient, integrat, durabil și sigur, astfel încât să promoveze dezvoltarea 

economică și teritorială, să asigure o calitate a vieții ridicată şi să deservească toate UAT-urile din 

judeţul Prahova. 
 

2.7.3. Ofertanții pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor loturi. 
 

2.7.4. Rezultatul așteptat al implementării contractului care face obiectul procedurii de achiziție îl 

reprezintă prestarea Serviciului public de transport județean de persoane, efectuat cu autobuze, în 

aria teritorială de competentă a județului Prahova în conformitate cu Obligațiile de serviciu 

menționate în cadrul “Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competentă a județului Prahova”, cu respectarea 

prevederilor acestuia, a „Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate, în județul Prahova” şi a „Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova”, aprobate prin 

hotărârea Consiliului Județean Prahova. 

 

3. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

  
Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria 
teritorială de competență a UAT Județul Prahova. 

 

4. DOTAREA MINIMĂ CU PERSONAL CALIFICAT/ATESTAT 

  
Operatorul de transport ofertant va demonstra că dispune de un minim de personal calificat și de resurse 
umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului, după cum urmează:  

a) minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport 
cu certificat de competență profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română („ARR”) în 

conformitate cu Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea 
profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi cu Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009;  
b) minimul de șoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare îndeplinirii 

contractului). Obligațiile și răspunderile conducătorilor mijloacelor de transport sunt cuprinse în 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova. 

 

 

5. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE 

  

Durata contractului/contractelor de delegare a gestiunii a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane în aria teritorială de competentă a județului Prahova va fi de 7 ani (84 luni)  

 

 
 

6. RECEPŢIA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

  



Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a activităților realizate de către 

prestator în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria 

teritorială de competentă a județului Prahova este prezentat la punctul 8.4.6. din cadrul prezentului Caiet de 

sarcini. 

 

Contractul nu presupune plăti între Entitatea Contractantă şi Operatorul de transport. Operatorul are 

obligația de a asigura transportul elevilor în condițiile legii, iar mecanismul de decontare a cheltuielilor 

pentru transportul elevilor este conform normelor în vigoare. Operatorul de transport va încasa veniturile din 

vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza prezentului 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de 

competentă a județului Prahova. 
 
 

 

7. PREŢUL CONTRACTULUI 

  

Prețul contractului reprezintă valoarea totală ofertată pe 7 ani (durata contractului) pentru lotul pentru 

care se depune oferta şi nu va depăși valoarea totală estimată. 
 
 

 

8. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE 

 
 

8.1 Factori de evaluare 

  
8.1.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, 

Entitatea contractantă și-a bazat decizia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane, prin curse regulate, prin utilizarea criteriului de atribuire „cel mai 

bun raport calitate-preț”, precum şi a factorilor de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, factori 

care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură directă, obiectivă şi relevantă cu obiectul 

contractului. 
 

8.1.2. În stabilirea factorilor de evaluare utilizați pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct 

de vedere economic în baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, Entitatea contractantă a 

avut în vedere prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare, H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial, cu modificările și completările ulterioare, Directiva 

2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care îşi desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poștale şi 

de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, respectiv art. 209 alin. (5) din Legea nr. 99/2016, art. 82 alin. (1) şi  
(2) din Directiva 2014/25/UE, punctul (97), teza a III-a şi a IV-a din preambulul Directivei 2014/25/UE, art.  
210 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016, art. 38 alin. (8), şi (9) din H.G. nr. 394/2016, art. 211 din 
Legea nr. 99/2016 şi punctul (97) teza a V-a din preambulul Directivei 2014/25/UE. 
 

8.1.3. În stabilirea şi justificarea factorilor de evaluare, entitatea contractantă urmărește îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor condiții:  

a. factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, au legătură directă cu obiectul şi natura contractului şi reprezintă un avantaj pe care 
entitatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorului respectiv;  

b. factorii de evaluare nu conferă entității contractante o libertate de stabilire a câștigătorului nelimitată,  
întrucât la baza deciziei de atribuire s-a stabilit un set bine determinat de criterii obiective, care sunt 
atât calitative, cât şi cantitative;  



c. factorii de evaluare s-au stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 
sectoriale și a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial;  

d. factorii de evaluare sunt cuantificabili şi relevanți. 
 

8.1.4. Factorii de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public județean, în condițiile legii, sunt: 
 

 

 
Factori de evaluare 

Punctaj maxim acordat 
 

fiecărui factor   
   

a Nivelul tarifului mediu – (lei/km/loc) (Pf1) Pf1=25 puncte 

b Valoare abonament lunar (Pf2) Pf2= 5 puncte 

c Vechimea medie a parcului de autobuze (Pt1) Pt1=25 puncte 
   

d Dotarea cu instalație de aer condiționat (Pt2)  Pt2=5 puncte 
   

e 
Clasificarea autobuzelor (gradul de confort al autovehiculelor, 
clasificate pe categorii) (Pt3) Pt3=5 puncte 

   

f Norma de poluare a autobuzului (Pt4) Pt4=20 puncte 

g 
Utilizarea combustiilor alternativi, astfel cum sunt ei definiți in 
legea nr. 34/2017 (Pt5) Pt5=10 puncte 

h Dotări suplimentare (Pt6) Pt6 = 5 puncte 
   

   

 Total 100 puncte 
   

 

8.1.4.1. Factorii de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei se calculează, pentru toate 

loturile indiferent de numărul de autovehicule solicitate, astfel: 

  
A. Nivelul tarifului mediu – (lei/km/loc) (Pf1) 

 
Entitatea contractantă stabilește factorul de evaluare Pf1=”tariful mediu pe kilometru/loc” drept prim 
factor de evaluare de natură financiară. Nivelul tarifului reprezintă cel mai important dintre factorii de 

evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire. 
 
Pf1  - punctajul pentru acest factor se acordă astfel: 
 

a. pentru oferta cu cel mai scăzut tarif mediu/km/loc se acordă punctajul maxim alocat factorului de 
evaluare, respectiv 25 puncte; 

 
b. pentru oferta (n) cu alt tarif decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: 

Pf1(n) = (Pret minim ofertat / Pret oferta n) x 25 

 

Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 272/2007 pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local şi județean de persoane (”Normele-cadru”), astfel cum a fost modificat prin Ordinul 

nr. 134/2019. 

 

Valoarea tarifului mediu este cea prevăzută la poziția XII din tabelul de mai jos referitor la structura pe 
elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului pentru serviciul public județean de persoane prin curse 

regulate din Anexa nr. 2 la Normele-cadru din 12 decembrie 2007 privind stabilirea, ajustarea și 
modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane modificat prin 

Ordinul nr. 134 din 18 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 365 din 10 mai 2019. 
  

Nr. ELEMENTE DE CHELTUIELI Valori anuale – lei 

crt.   

I. Cheltuieli materiale:  



 Carburanţi  

 Energie electrică  

 Amortizare  

 Service auto (întreţinere-reparaţii)  

 Schimb ulei  

 Schimb filtru  

 Schimb antigel  

 Piese de schimb  

 Alte cheltuieli materiale  

II. Cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizații  

 Inspecția tehnică periodică  

 Asigurare de răspundere civilă auto obligatorie  

 Asigurarea CASCO  

 Licență comunitară  

 Impozit pe mijloc de transport  

 Impozit pe terenuri pentru parcare  

 Impozit pe clădiri  

 Redevență  

 Taxă de mediu  

 Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizații  
 

III. Cheltuieli cu salariile personalului, din care:  

 - salarii  

 - contribuții sociale obligatorii  

 - alte drepturi asimilate salariilor  

IV. Cheltuieli de exploatare (I+II+III)  

V. Cheltuieli financiare  

VI. Total cheltuieli (IV+V)  

VII. Profit  

VIII. Valoare totală servicii de transport (VI+VII)  

IX. Număr total de km planificaţi anual  

X. Tarif mediu (lei/km) (VIII/IX)  

XI. Capacitatea medie de transport (Cap. m.) (loc)  

XII. Tarif mediu (lei/km/loc) (X/XI)  

XIII. T.V.A.  

XIV. Tarif mediu, inclusiv T.V.A. (lei/km/loc)  

 (XII+XIII)  

 

Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de transport. 
 

Numărul total de kilometrii planificați anual pentru fiecare traseu/grupă de trasee se calculează pornind de la 
numărul de km/sens, numărul de curse și graficul de circulație pe zilele săptămânii care se regăsesc în 

Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate anexat. 
  
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2022-31.12.2029 la 

nivelul județului Prahova propus pentru cele 133 de trasee structurate în 13 Grupe de trasee, precum şi graficele 

de circulație pentru fiecare traseu în parte sunt prezentate anexat Caietului de sarcini al serviciului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova, după cum urmează: 

  
a. Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, în județul Prahova - Programul de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în perioada 01.01.2022-31.12.2029, în județul Prahova 

 

b. Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova – Stațiile principale/secundare și autogările din Programul de 



transport public județean de persoane prin curse regulate în perioada 01.01.2022-31.12.2029, 

în județul Prahova 

 

c. Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, în județul Prahova – Grafice de circulație ale traseelor incluse în Programul de transport 

public județean de persoane prin curse regulate în perioada 01.01.2022-31.12.2029, în județul 

Prahova 
 

 

În alegerea factorului de evaluare entitatea contractantă a avut în vedere posibilitatea atribuirii 

contractului/contractelor de delegare către operatorul economic care asigură un tarif mediu cât mai scăzut, 

tarif generat de condițiile de organizare, de mijloacele de transport solicitate, de calificarea şi experiența 

personalului implicat în executarea contractului. Prin aplicarea acestui factor de evaluare, entitatea 

contractantă urmărește asigurarea executării unui serviciu de transport public județean suportabil în ceea ce 

privește tariful de transport. 

 

Acest factor de evaluare s-a stabilit prin luarea în considerare a aspectului social, conform art. 209 alin. (4) 
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi art. 1 alin. (4) lit.f), h) şi m) din Legea nr. 92/2007 
privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 

B. Valoare abonament lunar (Pf2) 
 

Punctaj maxim factor: 5 puncte 
  
Valoare abonament lunar = valoare bilet de călătorie x nr. călătorii (dus și întors) x %, unde:  
- numărul de călătorii (dus și întors) = 2 x numărul de zile lucrătoare din lună (media este de 21 zile 
lucrătoare/lună) ,  
- % (procent din valoarea biletului de călătorie) se stabilește de fiecare operator de transport pe baza 
propriilor calcule de rentabilitate economică .  
 

 
 
Algoritm de calcul: Punctajul se acordă astfel:  
a) pentru un procent cuprins între >95-100% din valoarea biletului de călătorie se acordă 0 puncte; 
b) pentru un procent cuprins între >90-95% din valoarea biletului de călătorie se acordă 1 punct; 
c) pentru un procent cuprins între >85-90% din valoarea biletului de călătorie se acordă 2 puncte;   
d) pentru un procent cuprins între >80-85% din valoarea biletului de călătorie se acordă 3 puncte;  
e) pentru un procent cuprins între >75-80% din valoarea biletului de călătorie se acordă 4 puncte;   
f) pentru un procent cuprins între >70-75% din valoarea biletului de călătorie se acordă 5 puncte; 

 

8.1.4.2. Factorii de evaluare cu privire la componenta tehnică a ofertei se calculează, pentru toate loturile 

indiferent de numărul de autovehicule solicitate, astfel: 

  
Entitatea contractantă propune utilizarea următorilor factori de evaluare care privesc componenta tehnică a 
ofertei: 
  

1. Vechimea medie a parcului de autobuze (Pt1) – 

ATENTIE: Nu se vor accepta oferte in care anul de fabricatie inscris in certificatul de inmatriculare 

si cartea de identitate a autobuzului este mai mic de 2015 

 

Punctaj maxim factor: 25 puncte  

 

Algoritm de calcul:  

Vechimea autobuzului (VAn) se va calcula după următoare formulă: VAn = AO – Afn, unde,  



AO = anul de depunere al ofertelor, și  

AFn = anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autobuzului n.  

 

Punctajul aferent vechimii autobuzului se va acorda după cum urmează:  

Pentru VAn = 0, se acordă 25 puncte;  

Pentru VAn = 1, se acordă 20 puncte;  

Pentru VAn = 2, se acordă 15 puncte;  

Pentru VAn = 3, se acordă 10 puncte;  

Pentru VAn = 4, se acordă 5 puncte;  

Pentru VAn ≥ 5, se acordă 0 puncte;  

 

Pt1 = punctajul pentru factorul de evaluare „vechimea medie a parcului de autobuze” se calculează 

după următoarea formulă: Pt1= (Pva1+ Pva2+ ..... Pvan)/n, unde:  

Pva1 = punctajul acordat pentru vechimea autobuzului 1 din listă;  

Pvan = punctajul acordat pentru vechimea autobuzului n din listă 

 

La acest criteriu se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea unui traseu din 

cadrul grupei. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabilește în 

funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a 

autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.  

 

Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului.  

 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru 
între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de mediu, pe de o parte, şi 

costurile generate de furnizarea serviciului, pe de altă parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum şi principiile menționate la art.1 alin. (4) lit. g) şi k) din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 
 

2. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat (Pt2)  

 

Punctaj maxim total: 5 puncte  

 

Algoritm de calcul: Punctajul aferent dotării cu instalație de aer condiționat a fiecărui autobuz se va acorda 

după cum urmează:  

a) pentru autobuzele dotate cu instalaţie de aer condiţionat              – 5 puncte;   

b) pentru autobuzele ce nu sunt dotate cu instalaţie de aer condiţionat   – 0 puncte;  

 

Pt2 = punctajul pentru factorul de evaluare „Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat” se calculează 

după următoarea formulă: Pt2= (Pac1+ Pac2+.......Pac n)/n, unde:  

Pac1 = punctajul acordat pentru dotarea cu instalaţie de aer condiţionat a autobuzului 1 din listă;  

Pacn = punctajul acordat pentru dotarea cu instalaţie de aer condiţionat a autobuzului  din listă;  

  

Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare.  

 



În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între 

aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de siguranță conform art. 209 alin.  
(4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la art.1 alin. (4) lit. 
g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 

  

  

3. Clasificarea autobuzelor (Pt3)  

 

Punctaj maxim total: 5 puncte  

 

Algoritm de calcul: Punctajul aferent categoriei fiecărui autobuz se va acorda după cum urmează:  

Categoria I - 5 puncte;   

Categoria II - 2 puncte;   

Categoria III - 1 puncte;   

Categoria IV – 0 puncte;   

  

Pt3 = punctajul pentru factorul de evaluare „Clasificarea autobuzelor” se calculează după următoarea 

formulă: Pt3 = (Ctg1+ Ctg2+..... Ctgn)/n, unde:  

Ctg1 = punctajul acordat pentru categoria autobuzului 1 din listă;  

Ctgn = punctajul acordat pentru categoria autobuzului n din listă; 

 

Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport 

județean. La acest factor se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică 

 

Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după certificat de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare.  

  

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între 

aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de siguranță conform art. 209 alin.  
(5) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la art.1 alin. (4) lit. 
g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 

 

4. Norma de poluare a autobuzului (Pt4)  

 

Punctaj maxim: 20 puncte 

 

Algoritm de calcul: Punctajul aferent normei de poluare a fiecărui autobuz se va acorda după cum 

urmează:   

Pentru NP = Autobuze electrice sau cu hidrogen se acordă 20 puncte 

Pentru NP = euro 6 - 6d se acordă 10 puncte;  

Pentru NP = euro 5 se acordă 5 puncte;  

Pentru NP < euro 4 se se acordă 0 puncte.  

 

Pt4 = punctajul pentru factorul de evaluare „Norma de poluare a autobuzului” se calculează după 

următoarea formulă: Pt4 = (Pnp1+Pnp2+.....Pnpn)/n unde:  

Pnp1 = Norma de poluare al autobuzului 1 din listă;  

Pnpn = Norma de poluare al autobuzului n din listă 

 



Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului 

 

În alegerea factorului de evaluare, Entitatea contractantă a luat în considerare, în principal, aspectele de mediu, în 

conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum şi obligația imperativă prevăzută de 

art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipulează în mod expres că „În toate raporturile generate de 

executarea serviciilor de transport public local (....) protecția mediului este prioritară”. 

 

 

 

 

5. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 34/2017  

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. (Pt5)  

 

Punctaj maxim factor: 10 puncte  

 

Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Utilizarea combustibililor alternativi” se acordă 

astfel:  

a) pentru autobuzele ce utilizează combustibili alternativi – 10 puncte;   

b) pentru autobuzele ce nu utilizează combustibili alternativi – 0 puncte;   

 

 Factorul de evaluare „Utilizarea combustibililor alternativi” se calculează după următoarea formulă:  

Pt5 = (Puca1 + Puca 2 +..... Pucan)/n unde:  

 Puca1 = punctajul acordat pentru utilizarea de combustibili alternativi a autobuzului 1 din listă;  

Pucan = punctajul acordat pentru utilizarea de combustibili alternativi a autobuzului n din listă. 

 

În sensul LEGII nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi:  

a) combustibili alternativi - combustibilii sau sursele de energie care servesc, cel puțin parțial, drept 

substitut pentru sursele de combustibil fosil în furnizarea de energie pentru autobuzele şi care au 

potențialul de a contribui la decarbonizarea acestora şi de a îmbunătăți performanta de mediu a 

sectorului transporturilor. Aceștia includ, în principal:  

- energia electrică;  

- hidrogenul;  

- biocarburanţii, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- combustibilii sintetici şi parafinici;  

- gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat, denumit în continuare GNC) 

şi lichidă (gaz natural lichefiat, denumit în continuare GNL)] - gazul petrolier lichefiat, denumit în 

continuare GPL.  

  

Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului.  

  

În alegerea factorului de evaluare, Entitatea contractantă a luat în considerare, în principal, aspectele de mediu, în 

conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum şi obligaţia imperativă prevăzută de 

art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipulează în mod expres că „În toate raporturile generate de 

executarea serviciilor de transport public local (....) protecţia mediului este prioritară”. 

 



  
6. Dotari suplimentare (Pt6)  

 

Punctaj maxim total: 5 puncte  

 

Algoritm de calcul: Punctajul aferent dotării cu instalație de aer condiționat a fiecărui autobuz se va acorda 

după cum urmează:  

Pr = pentru autobuzele dotate cu rampă de acces pentru urcare / coborâre cu căruciorul – 2 puncte;   

Ps = pentru autobuzele dotate cu locuri speciale pentru persoane cu mobilitate redusă -  1 punct;  

Pw= pentru autobuzele dotate cu sistem Wi-fi fără plată pe durata călătoriei-  2 puncte 

 

Pt6 = punctajul pentru factorul de evaluare „Dotari suplimentare” se calculează după următoarea 

formulă: Pt6= (Pr1+ Pr2+.......Prn)/n + (Ps1+ Ps2+.......Psn)/n +(Pw1+ Pw2+.......Pwn)/n, unde:  

Pr1 = punctajul acordat pentru dotarea cu rampă de acces pentru urcare / coborâre a autobuzului 1 din 

listă;  

Prn = punctajul acordat pentru dotarea cu rampă de acces pentru urcare / coborâre a autobuzului n din 

listă;  

Ps1 = punctajul acordat pentru dotarea cu locuri speciale a autobuzului 1 din listă;  

Psn = punctajul acordat pentru dotarea cu locuri speciale a autobuzului  n din listă; 

Pw1 = punctajul acordat pentru dotarea cu sistem Wi-fi a autobuzului 1 din listă;  

Pwn = punctajul acordat pentru dotarea cu sistem Wi-fi a autobuzului  n din listă; 

 

  

Modalitatea de demonstrare:  

Prezentare copie lizibilă după certificatul de clasificare, cartea tehnica a autobuzului - certificat eliberat 

de comisia de clasificare.  

 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare asigurarea unui echilibru între 

aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) şi aspectele de siguranță conform art. 209 alin.  
(6) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la art.1 alin. (4) lit. 
g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale. 

 
 

 

8.1.4.3. Grilă de punctaj 

   ) 

Punctajul total al ofertei se calculează făcând media aritmetică a punctajelor totale obținute pe fiecare 

traseu din cadrul grupei de trasee, pe baza însumării punctajelor obținute la toți factorii de evaluare: 
 

Ptotal= Pf1 +Pf2 + Pt1 + Pt2+ Pt3 +Pt4+Pt5+Pt6 

 

Factorii de evaluare aleși au stabilită o pondere care nu conduce la distorsionarea rezultatului procedurii 

de atribuire și au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie sectorială. 
 

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se face în 

funcție de punctajul obținut pentru factorul cu ponderea cea mai mare. În ordinea ponderii, factorii după 

care vor fi departajați ofertanții care obțin punctaje egale sunt: nivelul tarifului, vechimea parcului de 

autobuze, norma de poluare a autobuzelor, utilizarea combustiilor alternativi, dotarea cu instalație de aer 

condiționat, dotări suplimentare, clasificarea autobuzelor (gradul de confort al autovehiculelor clasificate pe 

categorii),. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi 



propuneri financiare, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, 

respectiv tariful cel mai mic. 
 

 

8.2 Cerințe specifice 

  
8.2.1. Pentru realizarea serviciului, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

a) sunt organizați, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, ca întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel 
de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători;  

b) au prevăzut în obiectul de activitate codul CAEN 4939: alte transporturi terestre de călători n.c.a. 

(CAEN Rev.2) sau o activitate echivalentă în cazul operatorilor nerezidenți pentru care nu există 

obligația declarării și înregistrării codului CAEN;  
c) dețin licență comunitară conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 27/2011 sau un 

document similar cu cel solicitat, valabil în tara de origine;  
d) sunt înscriși în Registrul de Evidență a Prelucrătorilor de Date cu Caracter Personal. Având în 

vedere specificul serviciului de transport județean (cu acordarea unor gratuități specificate prin 

lege unor categorii de persoane precum elevii în baza unor legitimații de transport personalizate 

pentru elaborarea cărora sunt procesate date cu caracter personal) înscrierea în Registru se 

realizează gratuit de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/467/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum şi ale Legii nr. 506/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
e) dispun (în proprietate sau leasing) de numărul minim de vehicule prevăzut în Programul de 

transport public județean de călători prin curse regulate la nivelul județului Prahova, ce se 

constituie anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului, pentru lotul (grupa de 
trasee)/loturile (grupele de trasee) pentru care depune oferta iar categoria vehiculului trebuie să fie 

conformă cu specificația din CIV – poziția nr. 1 sau din certificatul de înmatriculare – lit. j);  
f) vor presta serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate cu mijloace de 

transport proprii. 

 

8.2.2. Operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minimale:  
a) autobuzele utilizate de operatori la prestarea serviciului public de transport județean de persoane vor 

fi dotate cu sistem de monitorizare şi localizare GPS pe toata durata contractului de delegare. 

Platforma GPS trebuie să aibă posibilitatea afișării poziției autobuzului în timp real într-o interfață 

de tip web şi vizualizarea istoricului traseelor cu menționarea localităților, datei, orei si minutelor 

pentru minim 1 an de zile;  
b) dețin în proprietate sau au un contract de servicii cu un atelier auto, care deține autorizație cel 

puțin pentru clasele de autorizare I şi II emisă de autoritatea competentă pentru activități sau lucrări 

conforme cu marca şi tipul autovehiculelor prezentate în ofertă, potrivit art. 6 lit. d) din Anexa nr. 2 – 

Caiet de sarcini cadru, aprobat prin O.M.T. nr. 972/2007 şi Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări 

constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase 

din uz - RNTR 9, aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 2131/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare;  
c) să dețină în proprietate sau să aibă contract de închiriere prin care se asigură, parcarea vehiculelor 

deținute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri 

special amenajate autorizate în acest sens de către administrația publică locală, în conformitate cu 

art. 133 lit. k) din Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice din 30 noiembrie 

2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere 



şi a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;  
d) să dețină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o stație de spălare şi igienizare autorizată, 

în conformitate cu prevederile art. 14 (2) lit. a) din Legea 92/2007 şi art. 6 lit. f) din Caietul de 

sarcini - cadru, aprobat prin O.M.T. 972/2007;  
e) să aibă în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o stație de alimentare cu carburanți, 

combustibililor alternativi şi/sau energie electrică pentru vehiculele cu care operează pe traseele 
județene de transport atribuite, autorizată, conform prevederilor legale, de către autoritățile 
competente. Solicitarea are ca fundament Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili 
pentru transport  

f) să dețină contracte de asigurare a persoanelor transportate şi a bunurilor acestora pe toata perioada 
derulării contractului de delegare, precum şi contracte de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare 
autovehicul (copie conformă cu originalul). 

 

8.2.3. Operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat şi de resurse umane 
obligatorii pentru îndeplinirea contractului: 
 

a) minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport 

cu certificat de competență profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română („ARR”) în 

conformitate cu Ordinul nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea 
profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi cu Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009;  
b) minimul de șoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare îndeplinirii 

contractului). Obligațiile și răspunderile conducătorilor mijloacelor de transport sunt cuprinse în  
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova. 

 

8.2.4. Operatorii economici vor completa formularul Mijloace de transport din dotarea ofertantului, 

disponibile pentru a fi folosite în contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate, cu informațiile solicitate în tabelul menționat (Anexa la formularul nr. 4.2) 
 

8.2.5. Pentru toate mijloacele de transport solicitate, operatorii economici participanți la procedura de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului vor prezenta următoarele documente:  

a. Copie după copia conformă a licenței de transport pentru fiecare mijloc de transport din listă;  
b. Copie de pe actele de proprietate/contracte de leasing, pentru fiecare mijloc de transport din listă, 

semnate şi ștampilate de către reprezentantul legal al operatorului economic;  
c. Copie de pe certificatele de înmatriculare, cărțile de identitate (unde este cazul), procesele verbale de 

predare-primire corespunzătoare contractelor de furnizare/leasing;  
d. Copia certificatelor de clasificare, prin care se atestă gradul de confort al unui autobuz;  
e. Copia documentului de omologare, după caz;  
f. Balanța analitică a mijloacelor fixe ale ofertantului; 
g. Copie după dovada de verificare a limitatoarelor de viteză pentru fiecare mijloc de transport în 

conformitate cu art. 74 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi art. 

25 pct. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la OMT 972/2007. 

Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către operatorii economici. 

 

8.2.6. Pentru mijloacele de transport deținute în proprietate, care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un 

alt stat membru al Uniunii Europene sau în alt județ decât județul Prahova, ofertantul va prezenta un 
angajament ferm prin care se obligă irevocabil și necondiționat ca, în situația în care oferta depusă va fi 

declarată câștigătoare, în maxim 6 luni, va face toate demersurile necesare în vederea înmatriculării 

mijloacelor de transport în județul Prahova.. 

 



8.2.7. Pentru mijloacele de transport în leasing care nu se află pe teritoriul României sau pentru cele care se 
află în alt județ decât județul Prahova, ofertantul va prezenta angajamentul ferm al proprietarului privind 

punerea la dispoziția ofertantului a respectivelor mijloace de transport, pe durata implicării ofertantului în 
executarea contractului. 

 

8.2.8. Număr de autovehicule necesare pentru fiecare lot  
Numărul de autovehicule necesare şi tipul acestora pentru fiecare lot corespunzător grupei este prezentat în 
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate anexat. 

 

 

8.3 Modul de prezentare a propunerii tehnice 

  
Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu  

1. Formularul nr. 4 – Formular de propunere tehnică, incluzând totodată:  

a. Formularul nr. 4.1 - Declarație privind disponibilitatea  
b. Formularul nr. 4.2 - Declarație privind dotările ofertantului  

i. Anexa la formularul nr. 4.2 – Mijloacele de transport din dotarea ofertantului 
disponibile pentru a fi folosite în contractul de delegare a gestiunii  

c. Formularul nr. 4.3 - Declarație privind condițiile de asigurare a serviciilor de transport pe 
fiecare traseu din grupa de trasee _____  

1. Formularul nr. 5 - Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la 

elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția 

muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării 

contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care 

se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau 

de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.  
2. Formularul nr. 6 (după caz) - Declarație pe proprie răspundere privind partea/pârțile din propunerea 

tehnică declarate confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală; Ofertantul 

va elebora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire şi va indica motivat în 

cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate 

de un drept de proprietate intelectuală, conform prevederilor din HG 394/2016. În acest caz se va 

completa Formularul nr. 6. În cazul în care nu este depusă o declarație cu informațiile mai sus 

menționate, propunerea tehnică este considerată document public în sensul Legii 544/2001 privind 

liberul acces la informații de interes public. 

3. Formularul nr. 9 - Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
4. Formularul nr. 15 - Declarație de acceptare a condițiilor contractuale şi Proiectul de contract de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competentă a 

Județului Prahova însușit şi semnat de către ofertant; Se va permite ofertanților formularea de 

propuneri de modificare a clauzelor contractuale odată cu depunerea ofertei, acestea urmând a fi 

luate în considerare doar dacă nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru entitatea contractantă 
 

  
În cadrul propunerii tehnice, va include şi documente de fundamentare pentru factorii de evaluare, după cum 

urmează:  

a. copie lizibilă după cartea de identitate a vehiculului;  
b. copie lizibilă după certificatul de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare;  
c. copie lizibilă după certificatul de înmatriculare.  

Documentele solicitate ca ”Modalitatea de demonstrare” în scopul aplicării factorilor de evaluare vor fi 

considerate ca având mențiunea ”sau echivalent”. 

 

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic și numai până la data-limită 

stabilită pentru depunerea ofertelor. 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html


 

8.4 Metodologia de implementare a contractului 

  
8.4.1.Transportul public județean se efectuează în condițiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG 

nr. 27/2011, ale reglementărilor naționale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor 

rutiere (Regulamentul (CE) nr. 1370/2007), precum şi ale acordurilor şi convențiilor internaționale la care 
România este parte.  

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și licențiat 
conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare;  

b) se efectuează numai între localitățile județului Prahova, fără a depăși limitele administrativ- 
teritoriale ale acestuia;  

c) se efectuează numai pe traseele cuprinse in programul de transport județean și cu programe de 

circulație prestabilite si aprobate de către Consiliul Județean Prahova;  
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu mijloace de transport în comun, respectiv cu 

autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta, înmatriculate sau  
înregistrate în județul Prahova;  

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații 
publice principale sau secundare precum si in autogări, după caz;  

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la persoanele transportate un 
tarif de transport pe bază de titluri de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit si 
aprobat de entitatea contractanta.  

g) Consiliul Județean Prahova prin Autoritatea administrației publice județeană competentă exercită 
competențe exclusive cu privire la acordarea licențelor de traseu operatorilor care prestează 
transportul rutier de călători cu autobuze în aria teritorială de competență a acesteia și de 
reglementare la nivel județean a serviciilor publice de transport călători;  

h) Consiliul Județean Prahova prin Autoritatea administrației publice județeana impune sau 

contractează obligații de serviciu public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi 

exclusive și/sau compensații de orice natură. Prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință 

definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 

călători de interes general, pe care un operator dacă ar tine seama de propriile interese comerciale, nu 

şi le-ar fi asumat sau nu şi le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit. 

Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

 

8.4.2. În Perioada de Mobilizare, care este de maximum 45 zile calendaristice de la Data Intrării în Vigoare 

a contractului de delegare, vor fi desfășurate minim următoarele activități: 
 

a) obținerea licențelor de traseu;  
b) angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuții pentru 

repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de dovada 

calificării profesionale aferentă fiecărei activități și fiecărui personal angajat;  
c) dotarea mijloacelor de transport conform cerințelor din documentația de atribuire;  
d) asigurarea infrastructurii, amenajată şi dotată pentru parcări, autorizată, conform prevederilor legale, 

de către autoritățile competente, după caz;  
e) asigurarea atelierului de reparații auto, care deține autorizație cel puțin pentru clasele de autorizare I 

şi II emisă de către autoritatea competentă pentru activități sau lucrări conforme cu marca şi tipul 

autobuzelor din ofertă, potrivit art. 6 lit. d) din Caietul de sarcini - cadru, aprobat prin O.M.T. nr.  
972/2007 şi RNTR-9:2005;  

f) asigurarea stației de spălare şi igienizare a autovehiculelor, autorizată, conform prevederilor legale, 

de către autoritățile competente;  



g) asigurarea stației de alimentare cu carburanți şi/sau energie electrică autorizată, conform prevederilor 

legale;  
h) prezentarea contractelor de asigurare a persoanelor transportate şi a bagajelor acestora, precum și a 

contractelor de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul (copie conformă cu originalul);  
i) asigurarea dotărilor speciale de urmărire și coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de 

monitorizare prin platforma GPS, de intervenție și de depanare;  
j) elaborarea procedurilor interne prevăzute în contractul de delegare;  
k) prezentarea, de către ofertanții care au sediul social într-un alt județ sau într-un alt stat membru al 

Uniunii Europene, a dovezii de stabilire a domiciliului fiscal, a punctului de lucru/sucursală/filială în 

pe raza UAT Județul Prahova;  
l) prezentarea, de către ofertanții care au mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt 

județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, a dovezii de înmatriculare/înregistrare a 

mijloacelor de transport în Județul Prahova;  
m) constituirea garanției de bună execuție a contractului;  
n) perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data intrării în vigoare și data de începere efectivă 

a prestării serviciului, astfel cum sunt acestea definite în Contractul ce urmează a fi atribuit;  
o) perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a prestării Serviciului, atunci când toate 

condițiile prevăzute în acest sens de contractul de delegare încheiat vor fi îndeplinite și confirmate 

printr-un proces-verbal de constatare încheiat în acest sens. 
 
 
 

8.4.4. În cazul în care doi sau mai mulți operatori economici participă la procedură în asociere, iar asocierea 

este desemnată câștigătoare a procedurii de atribuire, după desemnarea câștigătorului și înainte de începerea 

perioadei de mobilizare, dar într-o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile, Asocierea trebuie să îndeplinească 

obligația privind adoptarea de către membrii formei juridice solicitate prin documentația de atribuire 

(constituirea unei societăți în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare).  

În perioada de maxim 30 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii, Asocierea câștigătoare a 

procedurii de atribuire trebuie să îndeplinească următoarele: 
 

a) înmatricularea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a noii societăți 

comerciale, rezultată ca urmare a obligațiilor asumate de membrii asocierii, prin Acordul de 

asociere, precum și prezentarea certificatului de înmatriculare a societății (copie conformă cu 

originalul) și a certificatului constatator;  
b) prezentarea licenței comunitare de transport și copiile conforme ale licenței comunitare pentru toate 

mijloacele de transport ofertate și care vor fi utilizate pentru prestarea serviciului;  

În cazul în care o asociere care participă la procedură este desemnată câștigătoare, în perioada de 

mobilizare, suplimentar celor enumerate anterior, va trebui să îndeplinească următoarele:  

a) Înmatricularea mijloacelor de transport destinate prestării serviciului de transport public județean, 

care sunt în proprietatea membrilor asocierii, pe noua societate creată și menționarea ca utilizator a 

noii societăți create în cazul mijloacelor de transport utilizate în leasing financiar și/sau operațional;  
b) În cazul în care, pentru demonstrarea cerinței privind dotarea cu facilitățile tehnice menționate în 

prezentul caiet de sarcini, sunt prezentate contracte de închiriere, se vor prezenta contractele de  
închiriere în care calitatea de locatar este deținută de noua societate înființată de asociere. În același sens, 

în cazul în care aceste facilități sunt deținute în leasing, se va proceda la prezentarea contractelor de 

leasing în care utilizator este noua societate înființată de asocierea participantă la procedură. 

 

Realizarea operațiunilor menționate este necesară datorită specificului activității delegate și ținând cont de 

faptul că în conformitate cu art. 67 alin. 2-5 din Legea nr. 99/2016 și art. 37 din HG nr. 394/2016, 

operatorii economici participanți la procedura de atribuire au obligația, ca la semnarea contractului de 



delegare a gestiunii, să respecte și să facă dovada că se află într-una din situațiile prezentate în cadrul art. 30 

din Legea nr. 92/2007. 

 

8.4.5. Sistemul de transport public județean de persoane şi condițiile de executare a contractului 

  
8.4.5.1. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a județului Prahova. 

 

8.4.5.2. Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate, cu respectarea Programului de transport care conține condițiile specifice privind traseele, 

perioadele şi programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport 

necesare si care constituie anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, în județul Prahova precum si anexa nr. ____ la Hotărârea Consiliului Județean 

Prahova nr. _________. 

 

8.4.5.3. Denumirea si amplasarea stațiilor principale si secundare precum a autogărilor pentru fiecare traseu, sunt 

prezentate în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, în județul Prahova, respectiv în Stațiile și autogările din Programul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate în perioada 01.01.2022-31.12.2028, în județul Prahova precum si in anexa nr. 

____ la Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. _________. 

 

8.4.5.4. Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către 

operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă. Licența de traseu se eliberează pentru 

traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Prahova, 
însoțită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulație. 
 

 

8.4.5.5. În vederea realizării unui sistem de transport public județean de persoane pe raza administrativ-
teritorială a județului Prahova, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației 

rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe: 
 

1) să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în fata mijlocului de 

transport, cu indicarea executantului şi a caracterului cursei şi nominalizarea capetelor de traseu între 
care se execută cursa respectivă sau panou de afișaj electronic care să cuprindă cel puțin aceleași 

informații ca şi placa de traseu;  
2) în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător cu privire la denumirea 

stațiilor de pe traseu;  
3) mijlocul de transport nu trebuie să circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului; 

4) să asigure prin conducătorul auto supravegherea urcării şi coborârii pasagerilor; 

5) să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimații de călătorie cu loc; 

6) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 

7) să nu admită la transport în salonul autobuzului:  
- materii greu mirositoare;  
- materii inflamabile;  
- materii inflamabile;  
- butelii de aragaz;  
- tuburi de oxigen sau alte gaze;  
- butoaie cu carbid;  
- materiale explozibile;  
- produse caustice ori acide;  
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune, vătămări 

corporale sau pot murdări autovehiculului, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;  



- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale.  
8) să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri 

pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;  
9) să asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul 

mărfurilor/coletelor doar în limitele spațiilor disponibile;  
10) să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele prevăzute în graficul 

de circulație;  
11) să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate 

realiza până la destinație din cauză de forță majoră sau din vina transportatorului;  
12) să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen de maxim 3 

ore de la apariția evenimentului;  
13) să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;  
14) să emită legitimații de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi bagaje;  
15) să utilizeze numai legitimații de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate ca documente 

cu regim special;  
16) să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor individuale de călătorie valabile, respectiv bilete, 

abonamente şi legitimații speciale;  
17) în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în mână sau în 

plasa port pachet. În salonul autobuzului nu pot fi transportate bagajele care:  
- nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

- conțin produse neadmise la transport; 

- sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din fată ori din spate a autovehiculului.  
18) să nu admită la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă 

spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;  
19) bagajele depuse în spațiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto; 
20) la cel puțin unul din capetele de traseu, prin registrul de mișcare, să se evidențieze cursele proprii plecate 

şi sosite;  
21) să execute transportul călătorilor în conformitate cu prevederile programelor de circulație; 

22) să asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de 

înlocuire a acestora;  
23) să anunțe anticipat cursele ce nu pot fi efectuate din cauză de forță majoră sau alte cauze, la capetele de 

linie şi, în limita posibilităților şi pe traseu;  
24) să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație pentru urcarea şi coborârea 

călătorilor şi a bagajelor;  
25) să nu blocheze stațiile publice prin parcarea autovehiculelor deținute sau prin efectuarea unor lucrări de 

întreținere/reparații la acestea;  
26) să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele 

deservite;  
27) să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie, online sau în autovehicul, inclusiv cu anticipație; 

28) la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare;  
29) să nu emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe 

scaune;  
30) să accepte la transport toți călătorii care au legitimații de călătorie valabile pentru cursa respectivă, în 

limita capacității autobuzului;  
31) să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care aceștia nu ocupă locuri separate, 

în conformitate cu art. 41, alin. (4) din Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011;  
32) să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, 

tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  
33) să informeze călătorii despre intenția de modificare a tarifelor de transport, cu cel puțin 30 de zile înainte 

de utilizare, prin afișarea în mijloacele de transport a unui anunț în acest sens, care va cuprinde în mod 

obligatoriu cuantumul noilor tarife;  
34) 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 același program de circulație 
ca al cursei dublate, în următoarele condiții:  
- depășirea capacității de preluare a autovehiculului inițial; 

- menționarea în foaia de parcurs a caracterului cursei. 

35) autovehiculele trebuie să aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;  
36) autobuzele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este nevoie;  
37) în interiorul autobuzelor trebuie să existe afișat, la loc vizibil, numele conducătorului auto;  
38) mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de 

funcționare;  
39) la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, 

precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;  
40) în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu 

aderență scăzută;  
41) autovehiculele trebuie să fie dotate cu spatii de depozitare special amenajate pentru transportul 

bagajelor; bagajele ce depășesc capacitatea spațiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, 
atașate autovehiculului; autovehiculele vor fi dotate cu suporturi exterioare pentru biciclete;  

42) mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  
43) autovehiculele trebuie să fie inscripționate cu însemnele operatorului de transport; 

 

44) autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcționa pe toată durata desfășurării 
transportului, conform reglementărilor în vigoare;  

45) autobuzele trebuie dotate cu sistem de monitorizare şi localizare GPS. Platforma GPS trebuie să aibă 
posibilitatea afișării poziției autobuzului în timp real într-o interfață de tip web şi vizualizarea istoricului 
traseelor;  

46) în interiorul salonului autovehiculului trebuie afișat, la loc vizibil, tariful de transport pe bază de bilet, pe 
zone kilometrice;  

47) mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei 

însărcinate, persoane cu copii în brațe;  
48) să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările 

în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;  
49) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul prestat; 

50) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor;  
51) să asigure finanțarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ai 

propriilor angajați;  
52) să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport proprii cu care se 

efectuează serviciul şi opresc în stația respectivă;  
53) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de persoane; 

54) să efectueze toate cursele de pe traseele atribuite;  
55) să efectueze serviciul, conform prevederilor caietelor de sarcini anexe la licențele de traseu, în condiții 

de calitate, siguranță, regularitate şi confort;  
56) să asigure continuitatea serviciilor prestate; 

57) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 

58) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;  
59) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu caietele de sarcini anexe la licențele de 

traseu;  
60) să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de 

legislația în vigoare privind siguranța circulației şi protecția mediului;  
61) să asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri în condițiile prevăzute de legislația 

în vigoare;  



62) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum şi 
asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind 
asigurările;  

63) să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificări temporare (suspendări, limitări, 

micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste 

modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea de lucrări la infrastructura rutieră;  
64) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum 

şi modificarea acestora;  
65) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activității desfășurate în cadrul serviciului;  
66) să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să 

asigure respectarea programului de circulație şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind 
circulația rutieră;  

67) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare;  

68) să dețină la sediul social următoarele documente: 
 

- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 
sarcina operatorului de transport;  

- cărțile de identitate ale autobuzelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în 
copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;  

- contractele de leasing pentru autobuzele 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 menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței 

comunitare;  
- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții 

care concură la siguranța circulației;  
- evidenta şi planificarea inspecțiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;  
- evidenta accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de 

circulație, precum şi notele informative transmise Consiliului Județean Prahova în cazul 
accidentelor grave de circulație;  

- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;  
69) să respecte obligațiile stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciului, prin caietul de 

sarcini şi prin regulamentul serviciului;  
70) să furnizeze Consiliului Județean Prahova, respectiv autorităților de reglementare competente conform 

legii, informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora 

efectuează serviciul în scopul verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciului;  
71) să notifice Consiliului Județean Prahova înlocuirea autobuzelor cu care au obținut licențe de traseu, 

cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova;  

72) să comunice Consiliului Județean Prahova înmatriculările autobuzelor cu care efectuează serviciul, 
intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu;  

73) să se prezinte la autoritatea județeană de transport în vederea înlocuirii caietului de sarcini al licenței 

de traseu, în cazurile prevăzute de Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova;  
74) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin dispoziție de 

Președintele Consiliului Județean Prahova să execute controlul modului de efectuare a serviciului;  
75) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform 

prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu au fost acoperite prin polița de asigurare;  
76) să gestioneze serviciul prestat pe criterii de competitivitate şi eficientă economică;  
77) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente 

serviciului prestat;  
78) alte condiții specifice stabilite de Consiliul Județean Prahova, după caz. 

 



 

8.4.6. Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a activităților realizate 

de către prestator 

  
8.4.6.1. Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare a serviciului public de 

transport călători, efectuat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de către Operator, inclusiv 

a vehiculelor, echipamentelor şi instalațiilor folosite de Operator.  
8.4.6.2. Controlul se efectuează: 
 

a) în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform 

prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în condițiile 

stabilite prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 

curse regulate, în județul Prahova, aprobat de Entitatea contractantă.  
b) la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenta unui reprezentant al acestuia. În urma fiecărei 

verificări la sediul/punctul de lucru al Operatorului se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, 

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

locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum şi obiecțiile 

Operatorului, dacă este cazul. Entitatea contractantă și Operatorul vor soluționa obiecțiile formulate în 

termen de 15 zile.  
8.4.6.3. Operatorul are obligația de a pune, de îndată, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante 

orice date şi informații solicitate şi să asigure accesul la toate informațiile privind prestarea Serviciului de 

transport rutier județean de persoane, inclusiv la cele contabile.  

8.4.6.4. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a obligațiilor 

Operatorului rezultate din contractul de delegare a gestiunii serviciului.  

8.4.6.5. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii 

indicatorilor de performanta de către Operator şi de a aplica sancțiunile prevăzute în contractul de delegare a 

gestiunii serviciului.  

8.4.6.6. Entitatea contractantă va controla periodic modul în care sunt gestionate de către Operator 

reclamațiile persoanelor transportate. 
 
 
 
 

8.4.7. Penalităţi 

  
Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții 

lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de 

daune-interese în condițiile prevederilor art. 1530 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

Civil republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8.4.8. Aspecte financiare 
 

8.4.8.1. Finanțarea serviciului de transport public județean prin curse regulate (finanțarea cheltuielilor 
curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public județean) se asigură din 
veniturile operatorilor de transport. 

 

8.4.8.2. Prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public județean de călători, suportate 
de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare şi dezvoltare, asigurându-se 
astfel un profit rezonabil pentru operatorul de transport. 
 

 

8.4.8.3. Tarife 

  



8.4.8.3.1. Tarifele pentru serviciul de transport public județean de călători efectuat prin curse regulate se 
stabilesc prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, pe baza fundamentării realizate de către operatorii de 
transport. 

 

8.4.8.3.2. Tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de 
calcul stabilite prin Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu modificările şi  
completările ulterioare, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, 

a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia 

mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a 

gestiunii, precum şi o cotă de profit, în conformitate cu art. 43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

8.4.8.3.3. Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 
transport local și județean de persoane, modificate şi completate de Ordinul nr. 134/2019. 

 

8.4.8.3.4. Tarifele de călătorie pentru serviciile de transport public județean de persoane trebuie să asigure 
executarea unui transport public la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, denumiți în 

continuare călători, realizarea serviciului în condiții de calitate și autonomie și independența financiară a 

operatorilor de transport.  
Tarifele pentru serviciile publice de transport public județean de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau 
modificării de către Consiliul Județean Prahova.  
Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport județean de persoane efectuat cu autobuze prin 

curse regulate se aprobă către consiliul județean în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorul 

de transport rutier desemnat câștigător al procedurii competitive desfășurate în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare (Art. 27^1 din 

Normele-cadru aprobate Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-

cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi 

județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare). 

 

8.4.8.3.5. Pe traseele de transport județean operatorii de transport rutier vor aplica mai multe tarife de 
călătorie stabilite de către consiliul județean în funcție de nivelul tarifului mediu pe km/loc aferent tranșei de 
distanță sau, după caz, zonei kilometrice respective. 

 

8.4.8.3.6. Tarifele de călătorie se stabilesc pe distanțele dintre stațiile publice în care are loc 
îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor din programul de transport județean, pe parcursul dus și 
întors al autobuzelor. 

 

8.4.8.3.7. Potrivit art. 27^1 alin. (2) din Ordinul nr. 272/2007, ”Pe traseul județean sau, după caz, pe grupa 

de trasee județene operatorii de transport rutier vor aplica mai multe tarife de călătorie stabilite de către 
consiliile județene în funcție de nivelul tarifului mediu pe km/loc aferent tranșei de distanță sau, după caz, 

zonei kilometrice respective”. Nivelul tarifului de călătorie se calculează potrivit formulei din art. 27^2 alin.  
(1) lit. a) din Ordinul 272/2007, cu luarea în considerare a unui grad mediu de ocupare a locurilor în 
autobuz de 70% (k).  
 
 
 
 
 

 

Tm(km/loc) - tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc); 
 

V(t) - valoarea totală a serviciului, poz. VIII din Anexa nr. 2 la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea 
și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de (lei); 
 



 

N (km) - numărul total de kilometrii planificați anual, poz. IX din Anexa nr. 2 la Normele-cadru privind 
stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de 

persoane (km); 
 

Cap.m (loc) - capacitatea medie de transport, poz. XI din Anexa nr. 2 la Normele-cadru privind stabilirea, 
ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, care se 
calculează potrivit formulei:  
 
 

 

Cap. 1 - capacitatea de transport a autobuzului 1 (nr. locuri); 
 

Cap. 2 - capacitatea de transport a autobuzului 2 (nr. locuri); 
 

Cap. n - capacitatea de transport a autobuzului N (nr. locuri); 
 

AN - numărul total de autobuze; 
 

k = 70% - grad mediu de ocupare a locurilor în autobuz; 
 

 

Tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc) este fundamentat pe structura elementelor de cheltuieli conform Anexei 
nr. 2 la Normele-cadru aprobate prin Ordinul nr. 272/2007. 

 

8.4.8.3.8. Operatorul/operatorii de transport căruia/cărora li se va atribui gestiunea serviciului de transport 

public județean pe traseele de transport din județul Prahova vor avea obligația menținerii tarifelor ofertate în 

cadrul procedurii de achiziție a contractului de delegare a gestiunii serviciului pe traseele de transport 

județean din județul Prahova pe o perioadă de minim 6 luni de la încheierea contractului/contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului. Ajustarea tarifelor se va face după acest interval minim pe baza cererilor 

fundamentate şi însoțite de documente justificative, primite de la operatorii de transport, prin hotărâri ale 

Consiliului Județean Prahova, conform reglementărilor în vigoare. 

 

8.4.8.3.9. (1) Ajustarea tarifelor - reprezintă operațiunea de corelare a nivelurilor tarifelor stabilite anterior, 
cu evoluția generală a prețurilor şi tarifelor din economie, potrivit Normelor - cadru aprobate prin Ordinul 

nr. 272/2007. 

  
(2) Tarifele de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se pot 
ajusta periodic, la un interval de minim 6 luni, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de  
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-
cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi 

județean de persoane, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, prin hotărâri ale autorității 
locale competente implicate, în baza creșterii indicelui prețului de consum total fată de nivelul existent la 

data stabilirii sau, după caz, la data precedentei aprobări. 
  
(3) Nivelul tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport județean de persoane se 

determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum şi a 
influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția indicelui prețului de consum total pe economie 

comunicat de Institutul National de Statistică. 
  
(4) Modificarea tarifelor - reprezintă operațiunea de corelare a nivelurilor costurilor şi tarifelor stabilite 
anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura tarifelor şi/sau a nivelului acestora care 
conduc la recalcularea tarifelor, potrivit Normelor - cadru aprobate prin Ordinul nr. 272/2007. 
 

(5) Tarifele pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se pot modifica, 
prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, în 



cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condițiilor de exploatare, care determină 
modificarea nivelului tarifelor cu o influenta mai mare decât cea determinată de influenta indicelui prețului 

de consum total, pe o perioadă de 3 luni consecutive. 
  
(6) Ajustarea și modificarea nivelului tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport 
județean de persoane se fac potrivit formulei:  
Tm (1) (km/loc) = Tm (0) (km/loc) + Delta (lei/km/loc), unde: 

Tm (1) (km/loc) - tariful mediu ajustat sau, după caz, tariful mediu modificat (lei/km/loc); 

Tm (0) (km/loc) - tariful mediu actual (lei/km/loc); 

Delta (km/loc) - creșterea cheltuielilor totale determinată de influențele reale primite în costuri (lei). 

  
(7) Nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc) se fundamentează de către operatorii de transport 

rutier, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordinului președintelui ANRSC nr.  
272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local şi județean de persoane. 
  
(8) Ajustarea și modificarea tarifului mediu pe km/loc se aprobă de către consiliul județean la cererea 
operatorilor de transport rutier, pe baza documentelor prevăzute la art. 20 din Ordinul 272/2007:  

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține, după caz: tarifele în vigoare, în cazul 
ajustării sau modificării, și tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire, ajustare 

sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea 
fundamentării tarifelor datorată creșterii principalelor elemente de cheltuieli;  
b) fișele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 

c) alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse.  
Consiliul Județean Prahova poate solicita în condițiile legii de la operatorii de transport rutier orice date și 
informații pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru serviciile publice de transport local sau județean de persoane.  
Tarifele de călătorie Tc recalculate se aprobă de către Consiliul Județean în funcție de nivelul tarifului 
mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc). 
  
(9) Orice tarif privind transportul public județean de călători efectuat prin curse regulate se poate stabili, ajusta 

sau modifica de către Consiliul Județean Prahova, numai pe baza normelor-cadru stabilite de către Autoritatea  
Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Ordinul nr. 272/2007 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

8.4.8.3.10. Tarifele de călătorie stabilite pe distanțele dintre stațiile publice în care are loc 
îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor din programul de transport județean, vor fi rotunjite la 
valori de leu cu subdiviziuni de două zecimale, astfel:  
- prin rotunjire la un leu pentru fracțiunile de peste 75 de bani inclusiv,  
- prin rotunjire la 50 de bani a fracțiunilor cuprinse între 25 de bani inclusiv și 74 de bani inclusiv şi prin 
neglijarea fracțiunilor de până la 24 de bani inclusiv.  
Pentru asigurarea unei eficiențe economice a operatorului de transport, precum și pentru stabilirea unor 

tarife de călătorie suportabile de către călători, tarifele de călătorie, a căror valori calculate se situează sub 
valoarea de 2,50 lei (inclusiv TVA), vor fi rotunjite la această valoare, cu posibilitatea de ajustare sau 

modificare potrivit prevederilor Ordinului nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport 
local şi județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Abonamentele se calculează după formula: 

 

Valoare abonament = valoare bilet de călătorie x nr. călătorii (dus și întors) x %, unde:  
- numărul de călătorii (dus și întors) = 2 x numărul de zile lucrătoare din lună (media este de 21 zile 
lucrătoare/lună),  



- % (procent din valoarea biletului de călătorie) se stabilește de fiecare operator de transport pe baza 
propriilor calcule de rentabilitate economică . 

 

Valoarea abonamentelor va fi stabilită prin rotunjire la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu 
pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv, şi prin neglijarea fracțiunilor de până la 49 de bani inclusiv. 

 

8.4.8.3.11. Pentru fiecare traseu, Autoritatea contractantă a stabilit tranșe de distanțe/zone kilometrice 
conform prevederilor art. 27^2, alin. (1), lit. b) din Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 

modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi județean de persoane aprobate prin 
Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C cu modificările și completările ulterioare. 

 

Coeficienții α de ajustare pozitivă şi negativă a tarifului mediu lei/km/loc sunt prezentate în Anexa 1 la 
prezentul caiet de sarcini. 
 

 

8.5 Modalitatea de asigurare a accesului la personalul atestat şi specialişti 

  
Operatorul de transport ofertant va face dovada asigurării personalului calificat menţionat la punctul 4 – 
Dotarea minimă cu personal calificat/atestat din cadrul prezentului caiet de sarcini, prin menţionarea 

persoanelor în cauză şi prezentarea de documente justificative (contracte de muncă/extras din Revisal sau 
alte documente care demonstrează calitatea de angajat al operatorului), fie prin externalizare, situaţie în care 

se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective. 

8.6 Graficul contractului 

  
Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei depuse graficul contractului cu încadrarea în durata acestuia, 

respectiv 7 ani (84 de luni), incluzând denumirea contractului cu referință la Lotul/Grupa de trasee pentru 

care depune ofertă şi ani de derulare a contractului.  
 

Prestarea propriu-zisă a Serviciului                  

public de transport pe raza  
An 1 

 
An 2 

  
An 3 

 
An 4 

  
An 5 

 
An 6 

  
An 7 

administrativ-teritorială a Judeţului 
          

                 

Prahova – pe Lotul/Grupa de trasee .....                  

Lot/Grupa de trasee ....                  

....                  

....                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   
...... 

 
 

8.7 Declaraţia de acceptare a condiţiilor contractuale 

  
8.7.1. Contractul care urmează a fi atribuit are ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de transport 
persoane în aria teritorială de competentă a județului Prahova (contract de servicii publice în sensul 
Regulamentului (CE) nr.1370/2007). 

 

8.7.2. Modelul de contract propus este în conformitate cu Ordinul comun nr. 131/1401/2019 a Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și a Agenției Naționale pentru 
achiziții publice, privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 



procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie. 

 

8.7.3. În cadrul ofertei operatorul de transport va depune Formularul nr. 15 - Declaraţie de acceptare a 

condițiilor contractuale şi Proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane în aria teritorială de competentă a Județului Prahova însușit şi semnat de către ofertant. 
 

 

8.8 Desemnarea ofertei câștigătoare 

  
Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în Documentația 

de Atribuire. 
 

Nu se acceptă oferte alternative. 
 

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de 

calcul stabilit la punctul 8.1 – Factori de evaluare. 
 

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta 

câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. 
 

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va 

face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. 

În situația în care egalitatea se menține, Entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare 

şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 
 

Înainte de atribuirea contractului, Entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după 

aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze 

îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. 
 

În situația în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea 

integrală a tuturor criteriilor de calificare, Entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor 

să depună toate documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării 

îndeplinirii criteriilor de calificare. 
 

Entitatea contractantă atribuie contractul ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplinește toate 

criteriile de calificare prevăzute în anunțul de participare și/sau în Instrucțiunile către ofertanți. 
 
 

 

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Pentru fiecare lot în parte 
 

Propunerea Financiară, care se încarcă în rubrica Oferta financiară, va include următoarele elemente: 
 

i. Valoarea totală (pe 7 ani) a propunerii financiare ce va fi criptată în SEAP – reprezintă valoarea totală 

ofertată a serviciilor de transport pentru durata de 7 ani propusă a contractului de delegare, pentru lotul pentru 

care se depune oferta şi reprezintă suma serviciilor de transport pentru traseele care compun Grupa 

corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, calculată pe baza volumului estimat al activității anuale 

astfel cum acesta este prezentat pe trasee (din cadrul grupelor de trasee) în cadrul prezentului caiet de sarcini. 

 

ii. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziție de Entitatea Contractantă în 

Secțiunea D - Formulare pentru depunerea Ofertei a Documentației de Atribuire – Formularul nr. 8 – 

Formularul de ofertă financiară din Secțiunea Formulare. Tariful mediu pe kilometru/loc fundamentat conform 

anexei 1 la formular nr. 8 pentru fiecare Grupă de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, se 



calculează ca medie aritmetică a tarifelor medii/kilometru/loc a traseelor din cadrul Grupei de trasee 

corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta. 

 

iii. Documente de fundamentare a prețului  

Fundamentarea tarifului unei călătorii - structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului pentru 

serviciul public județean de persoane efectuat prin curse regulate pentru fiecare traseu ce compune Grupa 

de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, incluzând toate informațiile solicitate. 

Elementele de cheltuieli în baza cărora se va elabora prezenta propunere financiară sunt cele prevăzute în 

Anexa nr. 2 la Normele cadru privind stabilirea ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local şi județean de persoane aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 272/2007. Propunerea 

financiară trebuie să furnizeze toate informațiile cu privire la cost şi să respecte în totalitate cerințele din 

caietul de sarcini.  

Ofertantul va lua în calcul numărul estimat de kilometrii anual al traseelor care compun Lotul – 

Grupa pentru care se depune ofertă. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul 

estimat al activității anuale. 

 

iv. Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea financiară şi/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice 

sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală în baza legislației aplicabile 

(art. 70 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare). Informațiile indicate de 

operatorii economici din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind 
confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce 

devine anexă la ofertă, în caz contrar nu pot fi considerate confidențiale. - Formular nr. 7. 

 

v. Valoare ofertată pe 7 ani  (Prețul ofertei) - Anexa nr. 2 la Formular nr. 8 

 

vi. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și prevederilor 
pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 

 

vii. Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se depun prin mijloace 
electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora fiind vizibil 
comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. 
 

10. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

 
 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici au obligația 
să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).  

Procedura de atribuire a contractelor de delegare se derulează integral prin mijloace electronice în SEAP. 
Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP până la data şi ora de depunere a ofertelor 

prevăzute în anunțul de participare, Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a 
transmite oferta, respectiv: 

 

A. Garanția de participare la procedura de atribuire;  
B. DUAE (completat) pentru toţi Operatorii Economici implicaţi în procedură (Ofertant individual, 
membru al unei Asocieri, Terţ Susținător, Subcontractant);  
C. Formular nr. 2 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72-73 
din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare  

D. [doar în cazul unei Asocieri] Acordul de asociere, semnat de toţi membrii Asocierii;  

E. [doar în cazul unei Asocieri] Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași 

persoană, autorizând persoana desemnată să semneze Oferta şi să angajeze Ofertantul în procedura de 
atribuire;  



F. [dacă este cazul] Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea 

financiară a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică şi 

financiară şi anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către 

terţul/terţii susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură 

îndeplinirea angajamentului de susținere;  

G. [dacă este cazul] Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea 
tehnică şi profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea 

tehnică şi/sau profesională şi anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic 
Ofertant de către terţul/terţii susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă 

asigură îndeplinirea angajamentului de susținere;  
H. [dacă este cazul] Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții 
cunoscuți la momentul depunerii Ofertei;  

I. Propunerea Tehnică;  

J. Propunerea Financiară, la adresa www.e-licitatie.ro. 

 

Sub sancțiunea respingerii ofertei conform art. 143 alin (2) lit j) din Anexa la HG 394/2016, toate 
documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor 

de servicii de certificare acreditat în condițiile legii şi încărcate în SEAP numai de către operatorii 

economici înregistrați.  
Prețul ofertei este obligatoriu să fie completat în câmpul special atribuit pe SEAP, în caz contrar autoritatea 

contractantă fiind în imposibilitate de a evalua oferta! De asemenea, prețul total aferent lotului pentru care se 

depune oferta este obligatoriu de a fi transmis în SEAP conform formularului 8 cu anexele aferente din 

documentația de atribuire, pentru a se verifica concordanța cu toate cerințele documentației de atribuire.  
Garanția se va constitui pentru fiecare lot în parte pentru care se depune oferta.  
Ofertantul va elebori oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire şi va indica motivat în 

cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică şi din propunerea financiară sunt confidențiale, 

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, conform prevederilor din HG 394/2016. În 

cazul în care nu este depusă o declarație cu informațiile mai sus menționate, propunerea tehnică şi 
 
propunerea financiară sunt considerate documente publice în sensul Legii 544/2001 privind liberul acces 
la informații de interes public. 

 

Se vor respecta toate indicațiile privind completarea în SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice 
şi financiare astfel cum sunt prevăzute de Legea 99/2016 şi HG 394/2016. 

 

Riscurile transmiterii ofertei respectiv forța majoră cad în sarcina operatorului economic. 

 

Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor 

paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare şi din cadrul celorlalte documente care 
însoțesc oferta, astfel încât aceasta să poată fi identificată în mod facil. Oferta va conține în mod 

obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

 

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu 
legislația aplicabilă în tara de rezidență însoțite de traducerea acestora în limba română de către un 
traducător autorizat.  

Prezumția de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea 
exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor informațiilor şi documentelor prezentate în original 
şi/sau copie în vederea participării la procedură. 

 

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 
 

 

http://www.e-licitatie.ro/


Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită 

de către entitatea contractantă. 
 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual şi reprezentantul care semnează Oferta 

este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru 

scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate 

privind reprezentarea – Formular nr. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 



       
     Anexa nr. 4 
                                                                                la Hotărârea nr.__________ 
 
 

 
STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind transportul județean de persoane prin curse regulate 
la nivelul Județului Prahova 

 
 
Având în vedere : 

- reglementarea serviciilor de transport public de călători local, zonal şi judeţean, de tip rutier, 
denumite în continuare servicii publice de transport călători, aflate în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători ; 

- competențele  administrației publice locale prevăzute de art.2 lit.c) din Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007; 

-  modernizarea instituţiilor publice şi implementarea unor viziuni adaptate la cerinţele concrete 
ale integrării acestora în  standardele unei Europe moderne, impun printre altele şi realizarea 
unor servicii publice de transport care să ofere garanţia executării unor prestaţii de calitate, în 
ceea ce priveşte deservirea populaţiei;   

- prerogativele şi răspunderile  consiliului județean privind adoptarea politicilor şi strategiilor de 
dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare a sistemului de transport public judeţean, 
precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează 
serviciile; 

- în baza competențelor prevăzute de Legea 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități 
publice, consiliile județene  elaborează programul de transport public călători în raza teritorială 
de competență a autorității locale; 

        Prezentul studiu, reliefează date cu privire la indicatorii relevanți din activitatea de transport 
public prin curse regulate(rețeaua de trasee de la nivelul județului, numărul de curse zilnice pe fiecare 
traseu, lungimea rețelei de transport județean de persoane , numărul de mijloace de transport necesare 
efectuării programului de transport , capacitatea de transport , fluxul de călători, stațiile publice folosite 
în transportul de persoane, modul de tarifare a biletelor de călătorie, ) precum și propunerile care se vor 
face pentru implementare  în  programul de transport pentru perioada 2019-2029. 
        Prezentul studiu s-a efectuat având în vedere condițiile existente ale infrastructurii, aspectele de 
ordin social, geografic și economic, demografic, analizând datele culese la nivelul serviciului transport 
pe perioada 2013-2017, astfel încât analiza să permită o anticipare a modului în care rețeaua de 
transport va satisface nevoile de deplasare a populatiei, graficele de circulație să fie în concordanță cu 
nevoile actuale , redefinirea traseelor existente , inclusiv inființarea sau desființarea celor care nu mai 
corespund nevoilor comunităților pe care le deservesc. 
       
 
 
 
 



 
 Acest studiu se va finaliza cu  propunerea Programului județean de transport prin curse 
regulate pentru perioada 2019-2029 în județul Prahova care se va publica pe site-ul instituției, iar 
pe baza corelării cu  propunerile din partea unităților administrative , compartimentul de 
specilitate să procedeze la întocmirea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului de 
transport județean de persoane în vederea aprobării forului administrativ județean. 
 

DATE GENERALE 
 
CAPITOLUL I.             
 
        Datele statistice puse la dipoziție de INSSE pentru perioada 2012-2017 date cu privire la modul în 
care este organizată infrastructura de transport la nivelul județului Prahova , sunt următoarele: 
        Structura administrativă: 104 localităţi din care: 
- 2 municipii,  
- 12 oraşe 
- 90 comune cu 405 sate.  
      Din punct de vedere al gradului de urbanizare, judeţul Prahova deţine primul loc în Regiunea de 
Dezvoltare Sud Muntenia, atât ca număr de localităţi cât şi ca număr de locuitori. 
 
        Reţeaua de drumuri cuprinde: 
 ∗ un traseu autostradă;  
 ∗ 6 trasee de drumuri naţionale; 
 ∗ 71 trasee de drumuri judeţene; 
 ∗ 214 trasee de drumuri comunale.  
        Lungimea drumurilor publice din judeţul Prahova este de 2.230 km, din care:  
 • 31 km reprezentaţi de Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti;  
 • 291 km de drumuri naţionale; 
 • 1.147 km de drumuri judeţene;  
 • 761 km de drumuri comunale.  
Densitatea drumurilor publice în judeţul Prahova este de 47,3 km/100 km2 . 

 
    1. Date tehnice privind arhitectura sistemului de transport în județul Prahova 
 
Principalii indicatori care caracterizează sistemul de transport public sunt redați în anexa nr.1 
 
1)Număr de trasee pe care se efectuează transport de persoane prin curse regulate …….…137 
 
2) Lungimea pentru întreaga rețea de trasee (km)……………………………………..…...3757  
 
3)Capacitate totală de transport(persoane)……………………..……………………….….6688  
 
4)Flota de microbuze și autobuze  necesară conform  Programului  aprobat 
pentru perioada 2014-2019…(buc)………………………………………………..………..304 
 
5)Număr de curse conform programului județean 2014-2019………………….………....1985 
 
 
 
 



  2. Date cu privire la fluxul de călători în perioada 2013-2017   
 
 
 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

FLUX CĂLĂTORI 
PERIOADA 2013-2017 

9 160 969 10 472 636 9 970 652 9 883 612 8 860930 
 

 
 
 
      Transportul prin curse regulate prin cele 137  de trasee,  vine să deservească o mare parte a 
populaţiei active, dar nu numai, ştiut fiind că judeţul  Prahova, având o puternică dezvoltare 
economică, dar şi o poziţie geografică care îl apropie de multe din oraşele mari,  trebuie să asigure 
deservirea acesteia.  
       Din datele centralizate la nivelul serviciului transport din cadrul Consilului Județean  cu privire la 
fluxul de călători în perioada 2013-2017 (anexa nr.2 urmată de fluxul pe fiecare traseu), se observă în 
graficul de mai sus, că în perioada 2013-2014 fluxul de călători preluat de rețeaua de transport prin 
curse regulate a fost ascendent în perioada 2013-2014, corespunzător dezvoltării mobilității populației 
către parcurile industriale și noile firme care au investit în județul Prahova, urmată de o curbă 
descendentă în perioada 2015-2017, ca urmare a : 
-schimbărilor apărute în plan economic cu consecința reducerii locurilor de muncă în anumite zone de 
pe teritoriul județului; 
- reducerea numărului populației de vârstă școlară cu 18 % în 2016 față de 2012 (6940 absolvenți de 
învățamânt liceal în 2012 și 5700 absolvenți în 2016 pe de o parte și pe de altă parte, reducerea 
numărului de elevi care apelează la transportul prin curse regulate, cu mențiunea că Ministerul 
Învățământului a pus la dispoziția  școlilor  autobuze școlare, care realizează transportul acestora către 
domiciliu ( anexă Fluxul de călători în formă grafică pentru toate traseele județene și date statistice de 
la INSSE); 
- în contextul unui transport public neatractiv multe persoane au renunțat la transportul public, în 
favoarea transportului cu autovehiculul personal. 
     Din datele statistice puse la dispoziție de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
și Inmatriculare a Vehiculelor , se observă o creștere constantă a ritmului de înmatriculari de 
autovehicule persoanle, după cum urmează: 
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2013 2014 2015 2016 2017 01.01-

30.11.2018 
19349 21800 23582 27109 38817 42532 
 
   Pe de altă parte, conform datelor puse la dispoziție de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova  
cu privire la accidentele rutiere înregistrate în județul Prahova, se observă o creștere an de an a 
numărului de persoane rănite în astfel de evenimente rutiere. 
 
 
Denumire 
indicator 

2013 2014 2015 2016 2017 01.01-
20.11.2018 

Accidente 
rutiere 

976 896 1104 1134 1218 990 

Persoane 
decedate 

77 75 48 82 72 67 

Persoane 
rănite  

1221 1168 1403 
 

1477 1596 1254 

 
 
      Pentru ca transportul public la nivelul județului Prahova să redevină atractiv, este nevoie de o serie 
de măsuri care să transforme acest serviciu și să-l facă eficient, sigur, confortabil și accesibil financiar. 
 
 
Concluzie: acest indicator foarte important în activitatea de transport de persoane, ne ajută să stabilim 
structura capacității de transport și necesarul de flote de autobuze, astfel că pentru perioada următoare a 
programului de transport 2019-2029, vom folosi parcul existent la care vom aduce mici ajustări, care să 
fie în concordanță cu fluxul de călători. 
 
 
 
 3. Date cu privire la stațiile publice de la nivelul orașelor și comunelor din județul     
Prahova 
 
         Consiliile Județene în baza  atribuțiilor stabilite de Legea 92/2007 privint transportul public au 
coordonat şi cooperat cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de 
transport public local de persoane la nivelul localităţilor. 

         În vederea creerii condițiilor pentru punerea la dispoziția publicului călător a informațiilor utile cu 
privire la graficul orar, stațiile de îmbarcare /debarcare și hărțile schematice și în colaborare cu 
autoritățile locale în calitate de administrator al drumului sau deţinătorul acestuia, s-au dispus măsuri 
de modernizare a acestor stații astfel (anexa nr.3 cu stațiile publice la nivelul întregii rețele de trasee 
județene la data de 1 oct 2018): 
 
 -cabinele de așteptare învechite sau deteriorate să fie înlocuite cu unele care să se integreze în 
ansamblul stradal din localitatea respectivă, în conformitate cu standardele europene; 
-cabinele care au fost modernizate, să fie dotate cu avizier pentru informații privind orele de circulație, 
așa cum este prevăzut în H.C.J. 22/26.02.2016.         
 



       În perioada martie 2017- octombrie 2017 au fost monitorizate toate localitățile, cu privire la 
implementarea măsurilor de modernizare a stațiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor din 
județul Prahova,  unde s-a constatat în cea mai mare parte preocuparea autorităților locale pentru 
modernizare (modernizarea cabinelor de așteptare și dotarea lor cu cele necesare, precum: canapele, 
coșuri de gunoi, grafice de circulație, harta traseelor). 
 

 
      
      Autoritățile publice locale sunt obligate să asigure accesul locuitorilor săi la serviciile de transport 
județean, în condiții decente, informațiile utile călătorilor să fie clare și corecte. 
      Datele concrete cu modul în care se face informarea într-o stație publică și cu condițiile minime de 
confort ale acesteia, sunt puse la dispoziție de către Consiliul Județean Prahova prin Serviciul 
Transport. 
      Particularitățile bugetare, specifice fiecărei unități administrativ teritoriale, dar și dorința de 
adaptare la standarde europene,  au scos în evidență acele unități administrative care au realizat 
perfomanță în ceea ce privește modernizarea stațiilor publice, astfel putem să dăm ca exemplu Primăria 
Brazi care a creat stații publice cu dotări la standarde europene prevăzute în spațiul de așteptare cu aer 
condiționat, uși glisante, sistem video de supraveghere (foto 1-6). 
      Alte unități  au realizat un sistem de cabine de așteptare mai simplu, dar eficient, cum este cel din 
foto de mai jos. Stațiile care nu vor îndeplini cerințele minime de confort și informare vor fi eliminate 
din programul județean de transport. 
     
     Concluzie:    
      Se va continua activitatea de modernizare a stațiilor publice, de conștientizare a autorităților locale 
cu privire la implicarea mai accentuată în punerea la dispoziția propriei comunități a unor condiții care 
să facă cinste timpului actual și să lase o moștenire bună urmașilor. 
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   4. Date cu privire la monitorizările și controalele efectuate de serviciul transport 
 



      Prin regulamentul serviciului de transport, au fost stabilite competențe ale acestui serviciu, cu 
privire la respectarea cerințelor stabilite prin caietul de sarcini și regulament. 
      Echipele de control au acționat în conformitate cu planificarea lunară a acestor verificări, în vederea 
respectării reglementărilor referitoare la capacitățile de transport, condiții de transport, curățenie, 
informări solicitate etc. 
      Controalele s-au efectuat în funcție și de tematică, împreună cu organele de poliție, inspectorii 
I.S.C.T.R., sau doar de echipele serviciului transport. 
      Scopul acestor verificări a fost acela de a conștientiza operatorii de transport cu privire la obligațiile 
asumate prin contractul de delegare a gestiunii, dar și de a soluționa petiții venite de la cetățeni, cu 
privire la abateri care le restrângeau drepturile lor cum ar fi: călătoria în picioare, nerespectarea orelor 
din graficul de circulație, nerespectarea zilelor de circulație, neigienizarea autovehiculelor, înlocuirea 
autovehiculelor fără respectarea formalităților cerute în regulamentul serviciului, conduita șoferilor. 
  
În perioada 2013-2017,  controalele efectuate și sancțiunile aplicate se prezintă astfel: 
 

Date 2013 2014 2015 2016 2017 
Controale și 
monitorizari 

efectuate anual 

40 26 29 38 43 

Sancțiuni 
contravenționale 

aplicate -lei 

13200 22500 22500 51950 12900 

 
       De asemenea, a fost purtată corespondență cu alte instituții publice, cum ar fi: PREFECTURA, 
I.S.C.T.R, POLIȚIA RUTIERĂ, A.R.R., pe teme reprezentate de combaterea pirateriei, respectarea 
condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de traseu, accidentelor rutiere în care au fost implicate 
autovehicule de transport persoane. 
       De asemenea, în timpul controalelor efectuate de agenții de control ai serviciului transport, s-au 
evidențiat constatări cu privire la conduita șoferilor, la modul de respectare a regulamentului serviciului 
transport, respectiv incapacitatea acestora de adaptare la noile standarde de calitate în domeniul 
prestației publice. 
  
        În urma activității de monitorizare și control permanent în teren, desfășurată de către 
reprezentanții serviciului  transport,  precum și a cercetării prin sondaj aplicate în perioada august 2018  
–septembrie 2018 (anexa nr. 4-7), asupra populaţiei care călătoreşte pe fiecare traseu în parte pe 
eșantionul stabilit atât la orele de vârf cât şi în perioadele cuprinse între orele de vârf, în funcţie de 
specificul fiecărui traseu în proporţii egale, au fost înregistrate cerințe cu privire la: 
 

- Creșterea confortului în autovehicule, prin dotare cu aer condiționat; 
- Conduita profesională a conducătorilor auto să fie corespunzătoare atât cu călătorii din mașină, 

cât și cu ceilalți participanți la trafic; 
- Introducerea caselor de marcat în fiecare autovehicul; 
- Respectarea de către conducătorii autovehiculelor a stațiilor de îmbarcare/ debarcare; 
- Ridicarea standardului de ambient în  autovehicul, prin dotări corespunzătoare ( spațiu de bagaj 

de mână, igenizare zilnică a interiorului, sonorizarea ambientală la parametrii acceptabili pentru 
călători, etc. ). 
 
 

      Concluzii 
 



      Activitatea de control și monitorizare surprinde  doar o parte a transportului, respectiv  momentul în 
care echipele de control sunt pe teren, dar acest lucru nu este suficient, având în vedere numărul mare 
de trasee, respectiv 137, împrăștiate pe o suprafață de peste 2330 km de drumuri nationale, județene și 
comunale și un număr de 1985 curse /zi. 
     Pentru descurajarea faptelor care contravin regulamentului serviciului și pentru o eficiență în 
activitatea de control, se impune modernizarea sub aspectul folosirii tehnologiei informatice, care să 
permită o mai bună viziune asupra traficului curselor de transport de persoane.  
      De asemenea, este nevoie de o pregătire profesională anuală pentru conducătorii auto, care 
lucrează în domeniul public, organizată de instituția noastră, în vederea asimilării standardelor de 
prestație asumate de instituția publică. 
 
   5 . Date cu privire la delegarea serviciului de transport 
 
       Întreaga rețea de trasee din județul Prahova, a fost delegata in conformitate cu prevederile Legii 
51/2006  si in urma  atribuirii în sistem electronic la nivel national, pe grupe  și pe trasee individuale, 
(ceea ce a permis accesul liber și nediscriminatoriu al operatorilor de transport) . 
       Delegarea serviciului de transport s-a efectuat în 2014  prin încheierea unui număr de 46 contracte 
cu 46 de operatori de transport. 
      Pentru perioada urmatoare se vor respecta prevederile legislatiei specifice cu privire la delegarea 
serviciului. 
 
   6. Date cu privire la tarifele de călătorie 
 
      Transportul de persoane este un serviciu de utilitate publică,  care se organizează printre altele și pe 
principiile deplasării în condiții de siguranță a călătorilor, dar și al suportabilității în ceea ce privește 
tariful de transport, așa cum este  prevăzut la art. 1 lit. g) și h), din Legea 92/2007 –privind serviciile de 
transport public local.  
        Pornind de la fundamentarea tarifelor lei/km, înaintate de către operatorii de transport din județul 
Prahova și ținând cont de particularitățile geografice care influențează transportul, analiza tarifelor 
practicate de toți operatorii de transport de persoane prin curse regulate, pe zone, km și zone 
geografice, a scos în evidență faptul că managementul  poate să constituie un factor de eficiență sau nu, 
și să genereze nemulțumiri din partea călătorilor, care nu înțeleg de ce un operator practică un tarif pe 
bilet diferit, în contextul în care km sunt identici. 
      De comun acord cu Asociația Operatorilor de Transportin in perioada 2010-2011 s-a realizat 
această analiză pe zone geografice și zone kilometrice, (anexa nr.8), care se prezintă astfel: 
 
1.Zona Montană  este deservită de 34 de trasee, structurate pe 4 intervale kilometrice. 
        Dat fiind că în această zonă operează mulți operatori, fiecare cu particularitățile lui în ceea ce 
privește costurile și modalitățile de management, s-a procedat la stabilirea unui tarif mediu  pe fiecare 
interval kilometric, rezultând  : 

- în  zona 0-10 km  sunt 4 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.4492 
lei/km; 

- în zona 11-20 km  sunt 14 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.3618 
lei/km; 

- în zona 21-40 km sunt 14 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.2492 
lei/km; 

- în zona > 40 km sunt 2 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.1523 
lei/km; 

 
2.Zona de deal  este deservită de 57 de trasee, structurate pe 4 intervale.  
     -    în  zona 0-10 km  sunt 2 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.4379 
lei/km; 



- în zona 11-20 km  sunt 13 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.2560 
lei/km; 

- în zona 21-40 km sunt 19 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.2202 
lei/km; 

- în zona > 40 km sunt 23 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.1765 
lei/km; 
 

 
3.Zona de șes  este deservită de 46 de trasee, structurate pe 4 intervale kilometrice.  

- în  zona 0-10 km  sunt 6 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.4443 
lei/km; 

- în zona 11-20 km  sunt 14 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.2978 
lei/km; 

- în zona 21-40 km sunt 22 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.1917 
lei/km; 

- în zona > 40 km sunt 4 trasee cu lungimi cuprinse în acest interval și tarif mediu de 0.1558 
lei/km; 

 
     Aceste tarife sunt actualizate în conformitate cu prevederile actului normativ O.G. 272/2007 privind 
tarifele în transportul de călători, și sunt practicate în conformitate cu cerințele pieții concurențiale. 
      Pentru grupele de trasee, tariful este unic lei/km pe segmente comune, la fel și abonamentele. 
 
         Concluzii: 
         Modul de stabilire a tarifelor pornind de la propunerile concrete ale operatorilor de transport, le 
asigură recuperarea costurilor și un profit rezonabil, iar realizarea unei structuri pe zone kilometrice, 
aplicată unitar tuturor operatorilor de transport din zona respectivă,  permite  să nu se realizeze 
discrepanțe în ceea ce privește suportabilitatea prețului de călătorie. 
         Pentru următorul program de transport, având în vedere crearea unor bazine de transport mai 
mari, ce asigură o exclusivitate operatorului respectiv, acesta poate opera cu tarif unic lei/km. 
 
 
  CAP. II.   PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE A REȚELEI DE TRANSPORT 
DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU PERIOADA 2019-2029 
 
         În perioada de funcționare a serviciului de transport respectiv din 2007 până în prezent, rețelei de 
trasee i s-au adus îmbunătăţiri în funcţie de nevoile reale de deplasare ale populaţiei, ţinând cont de 
propunerile transmise de consiliile locale, primării, cetăţeni şi operatorii de transport rutier de persoane, 
astfel încât delegarea gestiunii serviciului, introdusă prin Legea 92/2007 privind transportul public, să 
facă posibilă și facilă cooperarea operatorilor privați cu instituția Consiliului Județean în calitate de 
delegatar. 
        De-a lungul timpului, rețeaua de trasee a evoluat astfel: 
  -   în perioada 2005-2007 rețeaua de transport număra 167 de trasee județene, transportul fiind în 
coordonarea A.R.R.; 
  -   în perioada 2008-2013 rețeaua de transport număra 145 de trasee județene, transportul fiind în 
coordonarea Consiliului Județean Prahova; 
   -   în perioada 2014-2019, rețeaua  de trasee număra 137 de trasee județene (anexa nr. 1), transportul 
fiind în coordonarea Consiliului Județean, cu mențiunea că traseele din cadrul  programului de 
transport judeţean au fost ofertate operatorilor de transport participanţi la şedinţele de atribuire, pe 
trasee şi pe grupe de trasee, acestea fiind grupate după principiul teritorialităţii, astfel încât să se creeze 
zone de exclusivitate ce vor permite o mai uşoară armonizare a graficelor de circulaţie, a capacităţilor 
de transport cu nevoile utilizatorilor din zonele respective. 



        Totodată, utilizatorii transportului au  beneficiat de abonament unic pe traseele incluse în grupele 
de trasee, în limita capetelor de traseu pentru care au achitat costul abonamentului.    
        Experiența acumulată de serviciul de transport în cei 10 ani de funcționare, a evidențiat o nevoie 
permanentă de adaptare a rețelei de transport funcție de dezvoltarea economică, de cerințele diferitelor 
categorii sociale și nu în ultimul rând de strategiile de dezvoltare la nivel regional. 
       Pentru ridicarea în permanență a standardelor de calitate în prestațiile publice, informarea şi 
consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare în domeniul serviciului de transport, 
asigurarea efectuării serviciului de transport la parametrii de calitate asumaţi prin contractele de 
delegare a gestiunii şi caietul de sarcini al serviciului de transport -serviciul de transport a colaborat cu 
toți vectorii din acest sistem, respectiv autoritățile locale, cetățeni, operatorii privați de transport, 
colectând date care să ofere informații cu privire la deficiențele existente și îmbunătățirile care se cer 
efectuate, rezultând următoarele propuneri:      
 

A.    Digitalizarea Serviciului Public de Tranport 
 

1. Implementarea unui portal  și a unei aplicații destinate transportului  public județean, care să 
ofere utilizatorilor informații corecte și în timp real despre trasee și să ofere posibilitatea 
achiziționării abonamentelor  și biletelor de călătorie on-line. 

 
2.  Implementarea de către consiliul județean  a unui soft GPS și dotarea autovehiculelor cu GPS  

pentru monitorizarea felului cum este efectuat traseul din punct de vedere al respectării rutei, 
a stațiilor prevăzute în caietul de sarcini și a timpilor de efectuare a cursei, a informării 
utilizatorilor în timp real cu privire la timpul de așteptare până la următorul autobuz pentru un 
anumit traseu, funcție de stația în care se află. 

           Pentru realizarea acestei monitorizări GPS, Consiliul Județean Prahova va implementa o 
aplicație informatică însoțită de o dotare corespunzătoare(server,soft, GPS etc.) care se va realiza în 
trei etape: 
-etapa 1- implementarea modulului necesar creerii bazei de date cu privire la traseele județene, 
parcul auto necesar, date despre operatorii de transport care au încheiat contracte de delegare a 
gestiunii, grafice de circulație, tarife practicate, etc. 
-etapa 2- implementarea modulului necesar monitorizării și supravegherii modului de efectuare a 
traseelor și al respectării caietului de sarcini; 
-etapa 3 –implementarea modulului necesar cumpărării de titluri de călătorie on line. 
 

3.  Utilizarea în fiecare autovehicul a casei de marcat pentru o bună evidență a biletelor de 
călătorie și o degrevare de sarcini a conducătorilor auto; 

 
4.   Dotarea cu cititor de cod de bare pentru cartelele de călătorie, pentru o mai rapidă 

îmbarcare și pentru alinierea la noile tendințe de folosire a instrumentelor electronice pe piața 
transportului European. 

 
5. Pentru o bună și eficientă evidență a datelor care se referă la parcul auto al operatorilor, 

emiterea de caiete de sarcini este necesară o aplicație informatică în care să se poată stoca 
date și în același timp emiterea unor documente utile  și efectuarea unor operațiuni în timp 
real cum ar fi: înlocuirea unei mașini titulare fără deplasarea operatorului la sediul instituției,  
actualizarea programului de transport prin primirea propunerilor în mediul virtual.   

B. Cu privire la modul de structurare a rețelei de transport prin curse regulate 
–grupele de trasee 

 



             Pentru a se ține cont de nevoile de deplasare a cetățenilor, în baza consultării organizate cu 
autoritățile locale în luna august 2018, ca reprezentanți ai cetățenilor în teritoriu, a fost elaborată 
propunerea programului de transport de persoane prin curse regulate. 
             Folosind experiența ultimului program de transport, în care gruparea traseelor a avut beneficii 
pentru beneficiarii de transport, dar și pentru operatorii de transport, în virtutea  principiului 
continuității,  propunerea pentru programul viitor se referă la gruparea traseelor după același  principiu 
al teritorialităţii, astfel încât să se creeze zone de exclusivitate, ce vor permite o mai uşoară armonizare 
a graficelor de circulaţie, a capacităţiilor de transport cu nevoile utilizatorilor din zonele respective. 

             Creearea grupelor prezintă avantaje precum: 
1. -exclusivitate de operare pentru  operator; 
2. -tarifare unică în cadrul grupei; 
3. -mobilitate de mișcare a călătorilor pe baza biletului unic sau a abonamentului; 
4. -oferta mai mare de curse pentru segmente comune; 
5. -flexibilitate mai mare în folosirea parcului auto din cadrul grupei. 

În acest sens se vor creea 13 grupe ce vor include trasee aflate în același bazin sau care 
deservesc localitățile din bazinul respectiv (anexa nr. 9) după cum urmează: 
 
ZONA N-V   
                  grupa 1 : necesar auto : 38 AUTOBUZE  
                  grupa 2 : necesar auto : 19 AUTOBUZE  
                  grupa 3 : necesar auto : 25 AUTOBUZE  
                  grupa 4 : necesar auto : 16 AUTOBUZE  
ZONA N-E   
                  grupa 5 : necesar auto : 28 AUTOBUZE  
                  grupa 6 : necesar auto : 24 AUTOBUZE  
                  grupa 7 : necesar auto : 25 AUTOBUZE  
ZONA S-E  
                  grupa 8 : necesar auto : 8 AUTOBUZE  
                  grupa 9 : necesar auto : 17 AUTOBUZE  
                  grupa 10 : necesar auto : 25 AUTOBUZE  
 
ZONA S-V  
                  grupa 11 : necesar auto : 8 AUTOBUZE  
                  grupa 12 : necesar auto : 12 AUTOBUZE  
                  grupa 13 : necesar auto : 17 AUTOBUZE  
 

            Traseele aflate în proximitatea municipiului Ploiești vor forma o grupă la atribuire (grupa14 
necesar auto 43 autobuze , astfel încât în momentul constituirii zonei metropolitane Ploiești să se 
permită trecerea acestor trasee în aria de activitate a asociației. 
            Pe lângă avantajele generale ale grupării, prezentate mai sus, în cadrul acestei grupe este f 
importanta folosirea autobuzelor de tip urban care au o capacitate mărită de preluare a fluxului de 
călători(pe scaune și în picioare), în special pe intervalele orare cu trafic intens , deasemenea călătorii 
pot beneficia de o frecvență mărită a curselor față de programul actual de transport. 
 

6.  Modernizarea terminalelor aflate pe teritoriul Municipiului Ploiești, prin: eficientizarea 
spațiului de îmbarcare /debarcare, respectiv introducerea unor bariere care să permită accesul 
autobuzelor (licențiate în acest scop) pe bază de carduri; întocmirea unor hărți în terminalele 
municipiului Ploiești. 

C. Cerințe tehnice și de confort cu privire la flotele de autobuze ce  vor fi  
utilizate pentru Serviciul Public de Transport . 

 
      Introducerea în caietul de sarcini al fiecărei grupe de trasee a cerințelor referitoare la: 



- dotarea autovehiculelor cu GPS  pentru monitorizarea felului cum este efectuat traseul din punct de 
vedere al respectării rutei, a stațiilor prevăzute în caietul de sarcini și a timpilor de efectuare a cursei; 
- dotarea cu cititor de cod de bare pentru cartelele de călătorie, pentru o mai rapidă îmbarcare și pentru 
alinierea la noile tendințe de folosire a instrumentelor electronice pe piața transportului European; 
- climatizarea fiecărui autovehicul; 
- pentru oferirea unor condiții normale persoanelor cu dizabilități fizice, cel puțin 20% din flota de 
autobuze să fie prevăzută cu rampă de acces; 
-noxe reduse,  respectiv folosirea de autovehicule electrice sau cu normă de poluare minim euro 6; 
-tabelă electronică față  și spate, de informare cu privire la traseul efectuat, vizibilă atăt noaptea, cât și 
în condiții de intemperii; 
-mijloace de informare asupra traseului, în interiorul autovehiculului; 
-colantarea exterioară individualizată pe fiecare grupă. 
 
        CONCLUZII 
 
         Modernizarea instituţiilor publice şi implementarea unor viziuni adaptate la cerinţele concrete ale 
integrării acestora în  standardele unei Europe moderne, impun printre altele şi realizarea unor servicii 
publice de transport care să ofere garanţia executării unor prestaţii de calitate în ceea ce priveşte 
deservirea populaţiei .   
 
        Având în vedere nevoia de dezvoltare unitară și echilibrată a transportului județean, a 
ridicării standardelor prevăzute de Regulamentul European 1370/ 2007  pentru realizarea unor 
servicii publice de transport care să ofere garanţia executării unor prestaţii de calitate, în ceea ce 
priveşte deservirea populaţiei, insituția publică va  implementa o nouă viziune privind gestionarea 
activității de transport public, care să permită continuarea  principiilor care au permis accesul liber și 
nediscriminatoriu, transparență în delegarea gestiunii, suportabiliate a costurilor și o eficientă 
monitorizare a îndeplinirii indicatorilor de performanță. 
     Noua viziune de abordare prevăzută de Regulamentul European,  gruparea rețelei de trasee în 
bazine mari, precum și alte noutăți aduse de cadrul legislativ, vor reprezenta o provocare nouă 
pentru activitatea serviciului de transport , iar aceste propuneri vor face obiectul unui proiect de 
hotărâre care va fi supus analizei și deciziei . 
                                                                                                                               

Director Executiv 
Robert Adrian Stănescu 
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                                                                                                                                       Anexa nr. 5 
                                                                                                    la Hotărârea nr._________ 
  
ROMÂNIA                                                                                                   SOCIETATEA 
JUDEȚUL PRAHOVA                          ___________________                               
CONSILIUL JUDEȚEAN    

  
     

  
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE  
TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE  

          ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UAT JUDEŢUL PRAHOVA  
  

Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate a fost încheiat la sediul Consiliului Judeţean Prahova, între:  
  
(1) Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Prahova cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul 
Republicii, nr. 2-4, telefon/fax 0244/514545; 0244/596.669, judeţul Prahova, având codul de înregistrare 
fiscală nr. 2842889, reprezentată legal prin Iulian Dumitrescu, având funcţia de Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Prahova, în numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială Județul Prahova, 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 _____________, 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 a fost atribuit potrivit legislaţiei aplicabile în materia serviciilor publice de transport 
persoane prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor privind publicitatea 
intenţiei de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (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, denumit în continuare Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007;  
B. Prezentul Contract are ca scop prestarea de servicii publice de transport de interes economic general 
şi stabilirea condiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului de transport public de persoane în 
județul Sălaj.  

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

Contract după cum urmează:  
CAPITOLUL 1   
DEFINIȚII  

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

următorul înţeles:  
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“A.N.R.S.C. “ 
Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice.  

“An”  365 de zile calendaristice  

“ Autoritate de autorizare” 

Înseamnă structura locală cu atribuţii de reglementare, autorizare, 
monitorizare şi control al serviciilor publice de transport persoane, 
înfiinţată în cadrul aparatului de specialitate al preşedintelui 
consiliului judeţean.  

„ Entitate Contractantă” 

Înseamnă autoritatea locală competentă: unitatea administrativ - 
teritorială Județul Prahova, care are competenţa legală de a 
delega gestiunea serviciului public de transport județean de 
călători.  

„Continuitatea Serviciului 
public de transport” 

Înseamnă capacitatea de menţinere şi reconstituire a funcţiilor 
esenţiale ale serviciului public de transport, respectiv activităţile sau 
sarcinile pe care un operator de transport public 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 serviciilor 
publice de transport persoane, inclusiv toate anexele la acesta. 
Contractul este un contract de servicii publice, în conformitate cu 
prevederile art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.  

„ Drept exclusiv” 

Înseamnă acel drept definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 care permite Operatorului prestarea anumitor servicii 
publice de transport de călători pe un anumit traseu sau grupă de 
trasee ori într-o anumită zonă din aria teritorială de competenţă a 
Entităţii Contractante, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.  

„Data intrării în vigoare”  Înseamnă data semnării prezentului Contract.  

“Licenţă de traseu” 

Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea locală 
competentă, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în 
trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul 
public de transport călători, efectuat pe căi publice de transport rutier 
cu autobuze, pe un anumit traseu, conform modelului din 
Regulamentul serviciului public de transport judeţean de persoane 
prin curse regulate, în judeţul Prahova, aprobat de Entitatea 
contractantă.  

“Lună” 
Lună calendaristică (12 luni/an)  

“Obligaţii de serviciu 
public” 

Obligaţiile de serviciu public sunt acele obligaţii definite de art. 2 lit.  
e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele cerinţe 
definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a 
asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe 
care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese 
comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură 
sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit.  
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“Partea/Părțile”  Înseamnă Entitatea Contractantă sau Operatorul.  

“Grafic de circulaţie”  Înseamnă documentul utilizat în transportul public 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, intervalele de succedare a curselor locale sau, 
după caz, 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 public de persoane prin curse regulate 
în aria teritorială de competenţă a Entităţii Contractante.   
  

“Serviciul public de 
transport călători” 

Înseamnă acel serviciu definit la art. 2 litera a) din Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007, ca fiind un serviciu de interes economic general, 
prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza 
teritorială de competenţă a Entităţii Contractante, potrivit 
Programului de transport.  

“Sisteme de 
transport 

inteligent sau 
STI” 

Înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică 
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţilor în domeniul transportului 
rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea 
traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu alte 
moduri de transport. STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: 
sistemul de management şi control în trafic, sistemul de informare a 
călătorilor, sistemul monitorizare şi localizare prin GPS a 
autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a 
călătorilor, etc.  

“Tarif de călătorie” 

Înseamnă preţul perceput de către Operator de la călători în schimbul 
vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă, 
potrivit dispoziţiilor legale şi prezentului Contract.  

“Titluri de călătorie” 

Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, carduri 
magnetice sau contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari 
ai Serviciului public de transport călători, emise conform prevederilor 
legale.  

  
CAPITOLUL 2   
OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI  

  
2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către 

Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin 
curse regulate în judeţul Prahova.  
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2.2. Operatorul va presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, 
efectuat cu autovehicule, în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 3 din 
prezentul Contract, pe traseul/traseele  

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________.  

  
2.3. Entitatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta, în marja de abatere de maxim 

+10% km totali, în condiţiile legislaţiei din materia achiziţiilor sectoriale, cantitatea serviciilor, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situaţia în care devine necesară prelungirea de trasee, 
introducerea de curse suplimentare sau noi staţii.  

  
CAPITOLUL 3   
OBLIGAŢII DE SERVICIU PUBLIC  

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

îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligaţiilor de serviciu public stabilite mai jos:  
a.) Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea contractantă şi va presta servicii de 
transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuităţi în conformitate cu 
politicile naţionale de transport.  
b.) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuităţii, 
regularităţii şi capacităţii prevăzute în Programul de transport;  
c.) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate 
prevăzuţi în prezentul Contract;  
d.) Operatorul va respecta standardele şi cerinţele de siguranţă şi securitate prevăzute în prezentul 
Contract şi în legislaţia din domeniul transportului public de călători;  
e.) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în prezentul 
Contract, potrivit Anexei nr. 3.  
3.2. Operatorul va realiza Serviciul public de transport judeţean de călători în conformitate cu Obligaţiile 
de serviciu public prevăzute la art. 3.1 şi va avea:  
a.) dreptul de a presta Serviciul public de transport călători pe traseul/traseele atribuit/atribuite;  
b.) dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condiţiile prevăzute în prezentul 
Contract;  
3.3. Drepturile şi obligaţiile Operatorului de la pct. 3.1 şi pct. 3.2 se completează cu cele prevăzute la 
Capitolul 10 din prezentul Contract.  
3.4. Fiecare Parte va acţiona cu bună-credinţă şi va face toate eforturile pentru a asigura respectarea 
prezentului Contract.  
  

CAPITOLUL 4   
CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI  

  
Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt bunuri 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.  
  

CAPITOLUL 5   
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DURATA CONTRACTULUI  
  

5 Durata Contractului este de 7 ani (84 de luni), începând de la data semnării lui de către 
ambele părți.  

5.1. Durata Contractului poate fi prelungită prin act adiţional, pe o perioadă de cel mult jumătate 
din durata iniţială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.  

5.2. Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgenţă în cazul unei 
perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o 
perioadă ce nu poate depăşi doi ani.  
  

CAPITOLUL 6  
GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  

  
6.1. În termen de 5 de zile lucrătoare de la Data semnării a prezentului Contract, Operatorul este obligat 
să constituie, cu titlu de garanţie de bună execuţie, în contul Entităţii Contractante, o sumă de …………. 
de lei, în cuantum de 1% din valoarea Contractului fără TVA. În cazul în care pe parcursul executării 
contractului se suplimentează valoarea acestuia, Contractantul are obligația de a completa garanția de 
bună execuție în corelație cu noua valoare a contractului.  
6.2. Din garanţia de bună execuţie se reţin, dacă este cazul, penalităţile şi orice alte sume datorate 
Entităţii Contractante şi neachitate de către Operator, în baza Contractului, în condiţiile prevăzute la art. 
47 din Anexa la H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale.  
6.3. Garanția de bună execuție se constituie potrivit prevederilor art. 46 din H.G. nr. 394/2016.  
6.4. Garanţia de bună execuţie se restituie la sfârşitul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor 
art. 48 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare.  
  

CAPITOLUL 87   
TARIFE ŞI TITLURI DE CĂLĂTORIE  

  
7.1. Entitatea Contractantă va stabili şi aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa 

veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în 
baza prezentului Contract.  

7.2. La Data intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica tariful/loc/km 
rezultat în urma procedurii de atribuire.  

7.3. Operatorul are obligaţia de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de 
călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea 
acestora   

7.4. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi cele stabilite de legislaţia de 
domeniu în vigoare.  

7.5. Transportul public de călători se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a 
Regulamentului serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, pe raza 
administrativ teritorială a Județului Prahova.  

7.6. Tarifele de călătorie nu vor fi ajustate sau modificate o perioadă de 12 luni de la semnarea 
prezentului Contract.  
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7.7. Operatorul are obligaţia să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută 
în hotărârile adoptate de către Consiliul Judeţean Prahova.  
  
    

CAPITOLUL 8   
SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT  

  
 8.1.  Infrastructura de Transport  
8.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ca 
fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează 
sistemul de transport public.  
8.1.2. Entitatea Contractantă are obligaţia de a administra şi responsabilitatea de a întreţine 
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator 
pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care nu sunt puse la dispoziţia acestuia, 
respectiv rețeaua de drumuri județene, poduri, pasaje și instalații aferente. 8.2. Condiţii de exploatare a 
sistemului de transport  
8.2.1. Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator 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. 8.2.2. Operatorul are 
obligaţia să exploateze sistemul de transport în condiţiile prevăzute în Programul de transport şi a 
celorlalte Obligaţii de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.  
 8.3.  Elaborarea Programului de Transport  
8.3.1. Entitatea Contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport.  
8.3.2. 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 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.  

 8.4.  Cerinţele standard pentru mijloacele de transport  
8.4.1. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport aflate la 
dispoziţia sa, în condiţiile legii.  
8.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători 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 

public de transport călători;  
c.) respectă specificaţiile tehnice.  
8.4.3. La Data intrării în vigoare a prezentului Contract Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de 
transport prevăzute în Anexa nr. 2.  
8.4.4. Pe parcursul executării Contractului, Operatorul 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 Contractului, după notificarea Entităţii contractante.  
 8.5.  Siguranţa  
8.5.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranţa călătorilor săi.  
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8.5.2. Călătorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele accidentelor de 
trafic. În acest sens, Operatorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe toată durata 
Contractului, poliţe de asigurare pentru asigurarea călătorilor şi a bunurilor acestora. Entitatea 
contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare încheiate.  

8.5.3. Mijloacele de transport şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului public de 
transport călători trebuie să respecte toate cerinţele legale privind siguranţa rutieră, siguranţa 
călătorilor şi a conducătorilor mijloacelor de transport. 8.6. Calitatea Serviciului, Reclamaţiile 
Călătorilor  

8.6.1. Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Entitatea 
contractantă sunt prezentaţi în Anexa nr. 5 la prezentul Contract.  
8.6.2. Penalităţile stabilite pentru neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor din prezentul Contract 
vor fi reţinute din garanţia de bună execuție.   
8.6.3. În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator, Entitatea Contractantă va 
stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor.  
8.6.4. Operatorul are obligaţia de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe 
panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport.  
8.6.5. Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, 
direct prin telefon/fax, pe adresa poştală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamaţii 
"Registrul de Reclamaţii".  
8.6.6. Operatorul este obligat să răspundă reclamaţiilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
8.6.7. Entitatea Contractantă va transmite Operatorului petiţiile cu privire la activitatea acestuia şi la 
activitatea de transport public în general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petiţiilor pentru a-
şi exprima punctul de vedere asupra acestora şi spre soluţionare, după caz.  
 8.7.  Sistemul de taxare  
8.7.1. Gestiunea sistemului de taxare electronică şi a sistemului de numărare a călătorilor revine în 
sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.  
8.7.2. Operatorul are obligaţia de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea 
Serviciului public de transport persoane, sistem de monitorizare și localizare GPS şi echipamente de bord 
cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit 
specificaţiilor din Anexa nr. 3 şi de a le menţine în stare de funcţionare pe toată durata efectuării curselor.  
  

CAPITOLUL 9   
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE OPERATORULUI  

  
Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligaţiilor menţionate în prezentul Contract şi în 

legislaţia în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  
 9.1.  Autorizaţii şi licenţe  
9.1.1. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare 
pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autorităţile competente, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
9.1.2. Operatorul are obligaţia să deţină pe durata prezentului Contract Licenţă de traseu valabilă 
pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului public de transport . 9.2. Restricţii teritoriale  
9.2.1. Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de 
competenţă a Entităţii Contractante, fără a depăşi limitele administrativ - teritoriale ale acesteia, respectiv 
Județul Prahova.  
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9.2.2. Operatorul are dreptul de a participa la procedurile de atribuire a contractelor pentru prestarea 
de servicii publice de transport călători în afara ariei teritoriale de competenţă a Entităţii Contractante.  

  
  
 
 9.3.  Separarea contabilităţii  
9.3.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru activităţile şi serviciile 
care fac obiectul prestării Serviciului public de transport călători din prezentul Contract sau sunt asociate 
acestuia, precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri neasociate 
prestării Serviciului public de transport călători, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în 
vigoare, potrivit Anexei nr. 6 la prezentul Contract.  
9.3.2. Separarea contabilităţii între activităţile Serviciului public de transport călători care fac obiectul 
prezentului Contract şi celelalte activităţi/servicii prestate de către Operator 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 public de transport călători 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  
 9.4.  Întreţinere şi reparaţii  
9.4.1. Operatorul are obligaţia să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de 
mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind 
efectuarea acestor activităţi.  
9.4.2. Operatorul are obligaţia de a informa Entitatea contractantă, de îndată, în legătură cu efectuarea 
unor lucrări la infrastructura de transport (Drumuri Naționale, Drumuri Comunale) care afectează 
prestarea Serviciului public de transport călători.  

9.5. Confortul călătorilor  
9.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranţa şi confortul călătorilor.  
9.5.2. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea 

reglementărilor şi normativelor tehnice în vigoare.  
9.5.3. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în 

prezentul Contract.  
9.5.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja călătorii împotriva infracţiunilor 

şi accidentelor rutiere, dar fără a se limita la:  
a.) menţinerea iluminării constante a mijloacelor de transport;  
b.) afişarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informaţii despre cum trebuie acordată asistenţă 

în cazuri urgente;  
c.) luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni sau avarii apărute în funcţionarea 

Serviciului public de transport călători.  
9.5.5. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor şi 
şoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă.  
9.5.6. Operatorul 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.  
9.5.7. Operatorul are obligaţia să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei şoferului, 
în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru şofer; 9.5.8. Operatorul are obligaţia să 
se asigure că vehiculele staţionează numai în staţiile amenajate şi că uşile vehiculelor nu se pot deschide 
în timpul mersului.  
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9.5.9. Operatorul are obligaţia să menţină în stare de funcţionare toate echipamentele de siguranţă, 
inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.  
9.5.10. Operatorul are obligaţia să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai 
prevederile legislative relevante şi să implementeze măsuri de îmbunătăţire a calificării acestora.  
9.5.11. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului public de 
transport călători precum și normele igienico-sanitare prevăzute de legislația de domeniu în vigoare.  
 9.6.  Proceduri interne  

În cazul în care Operatorul 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.) Reguli de conduită pentru conducătorii vehiculelor;  
e.) Instrucţiuni privind prevenirea şi combaterea săvârşirii de infracţiuni;  
f.) Instrucţiuni şi planuri privind situaţiile de urgenţă.  
 9.7.  Activităţi conexe Serviciului public de transport călători  
9.7.1. Operatorul are dreptul să presteze, în condiţiile legii, şi alte servicii/activităţi precum şi activităţi 
conexe Serviciului public de transport, care nu fac obiectul prezentului Contract.  
9.7.2. Activităţile conexe Serviciului public de transport 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.  
9.7.3. Pentru aceste activităţi, Operatorul va ţine o evidenţă contabilă separată, distinctă faţă de 
evidenţa contabilă pentru Serviciul public de transport călători.  
9.7.4. Operatorul are dreptul să reţină toate veniturile rezultate din prestarea altor activităţi de transport 
şi a activităţilor conexe Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul prezentului Contract.  
 9.8.  Cesiunea  

Operatorul are obligaţia de a nu cesiona prestarea Serviciul public de transport călători 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. 9.9. Informarea publicului  
9.9.1. Operatorul are obligaţia să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de 
circulaţie deservite, tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea acestora.  
9.9.2. Operatorul 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 călătorilor şi obligaţiile Operatorului faţă 
de călători, precum şi sancţiunile pentru încălcarea acestor obligaţii.  
9.9.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu 
al Operatorului şi în mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent 
actualizate.  
9.9.4. Operatorul are obligaţia să afişeze în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport 
care trec prin staţia respectivă, și orice modificări intervenite la acestea.  
    

9.10. Drepturi şi obligaţii aferente prestării Serviciului public de transport călători  
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9.10.1. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul 
prezentului  

9.10.2. Operatorul are obligaţia să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, în Regulamentul 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în Caietul de sarcini al 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, precum şi în actele 
normative în vigoare.  

9.10.3. Operatorul are obligaţia să constituie garanţia de bună execuţie potrivit prevederilor prezentului 
Contract.  

9.10.4. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite, conform 
graficelor de circulație aferente licențelor de traseu.  

9.10.5. Operatorul are obligaţia să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin 
curse regulate conform Caietului de sarcini, Programului de transport și a Programului de 
circulație.  

9.10.6. Operatorul are obligaţia să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor 
de transport şi a obligaţiilor tarifare.  

9.10.7. Operatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor de operare.  

9.10.8. Operatorul are obligaţia să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi impozitele 
datorate bugetului general consolidat.  

9.10.9. Operatorul are obligaţia să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul 
public de transport călători şi să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislaţia 
aplicabilă şi în hotărârile adoptate de Entitatea Contractantă.  

9.10.10. Operatorul 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 
public de transport călători.  

9.10.11. Operatorul are obligaţia să asigure accesul organelor de control ale Entităţii Contractante la 
informaţiile privind executarea Serviciului public de transport călători şi modul de exploatare a 
mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente.  

9.10.12. Operatorul 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.  

9.10.13. Operatorul are obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 
medicale periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale.  

9.10.14. Operatorul are obligaţia ca, în cazul încetării înainte termen a Contractului din alte cauze decât 
prin ajungerea la termen ori forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de 
transport călători, la solicitarea autorității județene în condiţiile stipulate în Contract şi cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea 
contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării 
încetării contractului.  

9.10.15. În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilităţi, Operatorul 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 public de transport călători, pentru a facilita 
accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la transport şi călătorie.  
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9.10.16. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi a Serviciului public 
de transport călători, precum materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, 
protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului.  

9.10.17. Operatorul are obligaţia să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi autorizarea 
personalului pentru exercitarea profesiei.  

9.10.18. Operatorul are obligaţia să deţină la sediul social documentele prevăzute de lege.  
9.10.19. Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul judeţean de călători infrastructura 

rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje şi instalaţiile auxiliare aferente acestora.  
9.10.20. Operatorul 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.  

9.10.21. Operatorul 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 poate 
efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului public 
de transport călători, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Entităţii Contractante.  

9.10.22. Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul 
modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii 
acestuia.  

  
 
CAPITOLUL 10  
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:  
10.1. Infrastructura publică rutieră  

10.1.1. Entitatea contractantă are obligaţia să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu 
efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau cu evenimentele ce au loc pe traseele aferente 
prezentului Contract.  
10.1.2. Entitatea contractantă are obligaţia să asigure condiţii de siguranţă în vederea prevenirii riscului 
de accidente rutiere şi fluiditatea traficului printr-o reţea de drumuri judeţene bine întreţinută şi o 
semnalizare rutieră corespunzătoare.  
10.1.3. 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 
public de transport călători.  

10.2. Controlul exercitat asupra Operatorului  
10.2.1. Entitatea contractantă are obligaţia să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a 
Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a 
vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor folosite de Operator.  
10.2.2. Controlul se poate efectua la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui 
reprezentant al acestuia, precum şi/sau în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe 
drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de 
îmbarcare/debarcare a călătorilor.  
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10.2.3. În urma verificărilor se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare 
Parte. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile 
propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul.   
10.2.4. Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control, datele şi 
informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile privind prestarea Serviciului de transport 
rutier județean de persoane, inclusiv la cele contabile.  
10.2.5. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a obligaţiilor 
Operatorului rezultate din prezentul Contract.  
10.2.6. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a constatării 
neîndeplinirii de către Operator a obligațiilor asumate şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul 
Contract.  
10.2.7. Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care 
sunt gestionate reclamaţiile persoanelor transportate.  
10.2.8. Înainte de data de 30 ianuarie a fiecărui an, Operatorul are obligaţia de a furniza Entităţii 
contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare aferente.  
10.2.9. Trimestrial, în primele 10 (zece) zile ale primei luni din trimestrul următor, Operatorul are 
obligaţia de a prezenta Entităţii contractante un raport al vânzărilor de bilete şi abonamente şi al 
numărului de călători transportaţi.  
10.2.10. Operatorul are obligaţia de a prezenta semestrial, un raport cu informaţiile pe baza cărora 
Entitatea contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 5.  
10.2.11. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 10.2.8 – 10.2.10 conduce la aplicarea penalităților de 
întârziere în cuantum de 0,01% din valoarea contractului/pe zi de întârziere. Suma stabilită se va reține 
din garanția de bună execuție.  
  

CAPITOLUL 11  
FORŢA MAJORĂ  

  
11.1. Prin forţa majora 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.  

11.2. 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 Contractului, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective este cauzată de un eveniment de 
forţă majoră.  

11.3. 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.  

11.4. Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi de îndată, prin telefon, sau orice altă 
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, cu menţiunea că nici una din Părţi nu va solicita penalităţi pentru 
întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei 
majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea şi/sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor ca urmare a evenimentului de forţă majoră.  

11.5. 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 



13  
  

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.  

11.6. 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.  

11.7. 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 12  
ÎNCETAREA, REZILIEREA, SUSPENDAREA CONTRACTULUI  

  
12.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, cu excepţia 

cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen în condițiile legii și ale prezentului 
Contract.  

12.2. Entitatea contractantă are dreptul să denunţe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz 
de 60 de zile, în cazul în care interesul naţional sau local o impune.  

12.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entităţii Contractante să 
rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menţionate la pct. 13.5 de mai jos:   
a.) nerespectarea măsurilor stabilite de Entitatea contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;  
b.) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiţii de continuitate, 

potrivit 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 pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport 
persoane;  

d.) Operatorul cesionează drepturile şi obligaţiile izvorâte din prezentul Contract;  
e.) Operatorul nu constituie garanţia de bună execuţie conform prezentului Contract.  

12.4. Cu excepţia cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a 
Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea celeilalte Părţi a unei 
notificări în acest scop "Notificarea de încetare".  

12.5. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va 
convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări "Notificarea de negociere", în 
vederea soluţionării neînțelegerilor pe cale amiabilă.  
Notificarea de negociere va indica cel puţin următoarele elemente:  
a.) Data şi locul unde vor avea loc negocierile;  
b.) Obligaţiile pretinse neîndeplinite.  

12.6. Dacă Partea în culpă nu se prezintă la negociere, sau negocierea nu conduce la soluţionarea 
diferendului, sau Partea în culpă nu îşi îndeplineşte obligaţiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor 
stabilite de comun acord și consemnate în procesul verbal de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să 
transmită Părţii în culpa Notificarea de încetare şi se va adresa instanţei competente pentru constatarea 
rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului.  

12.7. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră, 
să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condiţiile stipulate în 
Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea contractantă sau de către un alt operator.  

12.8. Entitatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral Contractul în condiţiile prevăzute 
de art. 244 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.  
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CAPITOLUL 13  
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  

  
13.1. Nerespectarea de către Părţi a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract atrage 

răspunderea  Părţii în culpă, în limita prejudiciului cauzat.  
13.2. Pentru nerespectarea oricărei obligații de serviciu public prevăzute la pct. 3.1 din prezentul 

contract, operatorul este obligat la plata de daune interese în cuantum de 10.000 lei. Suma se va reține 
din garanția de buna execuție pe baza notei de constatare privind neîndeplinirea obligației, în urma 
notificării de neîndeplinire transmisă operatorului.  
  

CAPITOLUL 14  
REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE  

  
14.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-

un act adiţional.  
14.2. Entitatea contractantă poate modifica unilateral, în condiţiile legii, orice parte a 

Contractului din motive excepţionale legate de interesul public local sau național, cu notificare prealabilă 
transmisă cu 15 zile înainte către Operator.  

14.3. Programul de transport poate fi modificat de Entitatea Contractantă, dacă acest fapt este 
justificat din punct de vedere al cerinţelor de transport, cu notificarea Operatorului cu cel puţin 15 zile 
înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Entitatea contractantă, cu 
excepţia cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport.  

14.4. Operatorul poate solicita Entităţii Contractante, pentru motive justificate, modificarea 
Programului de transport, sens în care acesta va transmite către Entitatea Contractantă informațiile, 
sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport 
din punct de vedere social şi al viabilităţii economice.  

14.5. 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 celorlalte clauze ale Contractului.  
  

CAPITOLUL 15  
LITIGII  

  
15.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a 

conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.  
15.2. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu 

prezentul Contract, oricare din părți are obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa 
împreună cu propunerea de conciliere directă.  

15.3. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea 
Serviciului public de transport călători ori Entitatea Contractantă să suspende executarea obligaţiilor sale, 
potrivit prezentului Contract.  

15.4. 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 de către una dintre Părţi celeilalte Părţi, 
acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.  
  

CAPITOLUL 16   
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LEGEA APLICABILĂ  
  

16.1. Prezentul Contract, precum şi orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu 
prezentul Contract sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legea română.  

16.2. Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului civil şi cu reglementările legale 
speciale în materia transportului public de călători.  
  

CAPITOLUL 17  
ALTE CLAUZE  

  
17.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris, prin fax, e-mail sau prin depunere directă la sediul Operatorului/Entităţii contractante.  
17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii, iar comunicările prin fax sau e-mail trebuie confirmate.  
17.3. Toate notificările şi comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi 

considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:  
  

Către Entitatea contractanta la :  Către Operator la :  
Adresa :  Adresa :  
Fax :  Fax :  
E-mail :  E-mail :  

  
17.4. Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte Părţi, nu mai târziu de 15 

(cincisprezece) de zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc.  
  
CAPITOLUL 18  
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  
  
18.1. 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.  
18.2. Din prezentul Contract fac parte următoarele anexe:  
- Legislaţia aplicabilă transportului public de călători – Anexa 1;  
- Mijloace de Transport – Anexa 2;  
- Tarife de călătorie – Anexa 3;  
- Cerinţele privind contabilitatea separată – Anexa 4;  
- Indicatori de performanţă ai Serviciului – Anexa 5 ;  
- Caietul de sarcini al serviciului public – Anexa 6;  
- Regulamentul serviciului public – Anexa 7;  
- Licența de traseu – Anexa 8;  
- Graficele de circulație aferente licențelor de traseu – Anexa 9.  
18.3. 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 publice de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate, stipulate în acte normative sau în hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Prahova.  
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18.4. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, data   de   ........................   la   sediul Consiliului 
Judeţean Prahova, în trei exemplare originale, din care două pentru Entitatea contractantă şi unul pentru 
Operator.  
  
  
    

Anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii  
  

Anexa 1 - Legislația cu privire la transportul public județean de călători  

Nr. 
crt. LEGISLAȚIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI 

1. 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

2. 
Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea 

Regulamentului(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de 
călători; 

3. 
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor 

norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de 
operator de transport rutier; 

4. 
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul 
pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și 

pentru interfețele cu alte moduri de transport ; 

5. Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a 
utilizării biocombustibililor și a altor combustibili regenerabili pentru transport; 

6. 
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic; 

7. 
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind 

achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ; 

8. Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de 
Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea cantității serviciilor; 

9. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - 
teritoriale , cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

11. Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 
12. O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

13. O.G. nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

14. 

Ordinul nr. 980/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea 
transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

15. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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16. 
O.G. nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul 
transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, 

neamortizate integral; 

17. 
O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

18. O.G. nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier, cu modificările și completările ulterioare; 

19. 
Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului - 

cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transportului public local; 

20. 
Ordinul nr. 206/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului - cadru de 
autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile publice de transport local şi judeţean 

de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

21. 
Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi 
judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

22. H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează 
activități mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare; 

23. H.G. nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române, cu 
modificările și completările ulterioare; 

24. H.G. nr. 1088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier; 

25. 

Ordinul nr. 2133/2005 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind 
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind 
siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin 

inspecția tehnică periodică - RNTR 1, cu modificările și completările ulterioare; 

26. 

Ordinul nr. 211/2013 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru 
aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a 

vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu 
modificările și completările ulterioare; 

27. 

Ordinul nr. 2131/2005 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru 
aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară 

activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a 
vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, cu 

modificările ulterioare; 

28. 
Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind 

pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor 
rutiere, cu modificările și completările ulterioare. 
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Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii  
  

Anexa 2 - Mijloace de transport  
  
Anexa 2.1 - Cerinţe standard pentru mijloace de transport  
  
1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Înainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control 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, operatorul se va asigura că scaunele pentru 
călători nu sunt avariate, defecte sau deteriorate.  

7. Mijloacele de transport 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.  

8. Mijloacele de transport utilizate de Operator la prestarea serviciului public de transport 
judeţean de persoane vor fi dotate cu sistem de monitorizare şi localizare GPS. Platforma GPS trebuie 
să aibă posibilitatea afişării poziţiei autobuzului în timp real într-o interfaţă de tip web şi vizualizarea 
istoricului traseelor.  



 

 

  
  

2.2. MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN DOTAREA OFERTANTULUI, DISPONIBILE PENTRU A FI FOLOSITE IN CONTRACTUL DE DELEGARE DE 
GESTIUNE  
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Anexa nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii  
  
  Anexa 3 - Tarife de călătorie  

  
Anexa 3.1 - Tarife de călătorie aplicabile la data începerii Contractului  

   
TARIFE DE  

CĂLĂTORIE  
- lei -  

(inclusiv  
TVA)  

Km     BILETE DE CĂLĂTORIE    

            

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

Stația 10                            
…………..                            

Stația n                            
  
  
  
  

TARIFE DE  
CĂLĂTORIE  

- lei -  
(inclusiv  

TVA)  

Km     ABONAMENTE LUNARE     

          
 

 

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

Stația 10                            
…………..                            

Stația n                            
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 •  Abonamentele se calculează după formula:  
  
Valoare abonament = valoare bilet de călătorie x nr. călătorii (dus și întors) x %, 

unde:  
- numărul de călătorii (dus și întors) = 2 x numărul de zile lucrătoare din lună (media 

este de 21 zile lucrătoare/lună)  
- % (procent din valoarea biletului de călătorie) se stabilește de fiecare operator de 

transport pe baza propriilor calcule de rentabilitate economică și va fi precizat în oferta 
financiară  

Exemplu de calcul:  
- pe traseul N, valoarea biletului de călătorie între stațiile A și B este de 10 

lei/călătorie,  
- zile lucrătoare în lună = 21,  
Valoare abonament = 10 lei/călătorie x (21 zile lucrătoare x 2) x 80% = 336 lei/lună  
Valoarea abonamentelor va stabilită prin rotunjire la nivel de leu, fără subdiviziuni, 

prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv, şi prin neglijarea 
fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.  
  Anexa 3.2 - Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a Tarifelor de călătorie  

  
Entitatea Contractantă este liberă să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciul 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pe care Operatorul le va aplica 
călătorilor, respectiv tariful de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă la nivelul 
tarifului mediu pe călătorie ofertat/estimat şi fundamentat de către Operator în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 
aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările 
ulterioare în cazul transportului judeţean, la nivelul tarifului calculat funcţie de nivelul 
tarifului mediu pe km/loc ofertat/aplicat de Operator, caz în care călătorii plătesc 
contravaloarea totală a serviciului de transport;  

Stabilirea, ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate 
tipurile de Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a Entităţii Contractate, în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 
aprobarea Normelorcadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 Anexa 3.3 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de 
funcționare  
 Anexa 3.3.1 - Lista punctelor de vânzare - spații comerciale  
  

Nr. crt.  Titluri de călătorie  Locaţia punctului de vânzare  Program de funcţionare  

  Abonamente      
  Bilete      
  ...........................      

  
Notă: la data semnării prezentului Contract tarifele pentru titlurile de călătorie  sunt 

cele rezultate în urma procesului de atribuire, respectiv cele din oferta declarată 
câștigătoare.  
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 Anexa nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii  
  

Anexa 4 - Cerinţele privind contabilitatea separată  
  

1. Operatorul poate desfăşura şi alte activităţi, servicii de transport sau activităţi 
conexe care au legătură cu Serviciul public de transport în următoarele condiţii:  

a.) activităţile respectă legislaţia respectivului domeniu de activitate  
b.) activităţile nu generează costuri asociate Serviciului public de transport călători şi  

nu afectează în niciun fel prestarea acestuia  
c.) activităţile conexe prestate către terţi îşi acoperă în întregime costurile din  

veniturile colectate de la aceştia;  
d.) activităţile respectă mediul concurenţial.  
2. Operatorul va ţine evidenţă contabilă separată pentru fiecare contract de delegare 

a gestiunii serviciului public de transport în parte, precum şi pentru alte activităţi şi servicii 
care generează costuri sau venituri indirecte şi nu sunt asociate Serviciului public de 
transport, în funcţie de normele contabile şi fiscale în vigoare.  

Principiile privind evidenţa contabilă separată pentru costurile eligibile înregistrate 
sunt:  

1. principiul costului total alocat, în cazul în care costul poate fi atribuit total 
Serviciului public de transport, precum costurile directe cu personalul, amortizarea, 
materiale, servicii efectuate de terţi, inclusiv serviciul datoriei societăţii care au legătura cu 
Serviciul public de transport;  

2. principiul repartizării costului, în cazul în care un anumit cost nu poate fi 
atribuit total Serviciului public de transport, precum cheltuielile indirecte, cheltuielile 
generale şi administrative ale societăţii sau alte cheltuieli aferente mai multor moduri de 
transport.  

3. Defalcarea pe moduri de transport a unor cheltuieli pentru care înregistrarea 
contabilă primară diferenţiată nu este posibilă se poate face prin utilizarea unei chei de 
repartizare în funcţie de ponderea numărului de vehicule în exploatare aferent fiecărui mod 
de transport din total vehicule exploatate de Operator.  

4. Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative şi generale ale societăţii între 
Serviciul public de transport şi alte servicii/activităţi desfăşurate de Operator se poate face 
prin utilizarea unei chei de repartizare în funcţie de ponderea cifrei de afaceri aferentă celor 
două categorii de activităţi desfăşurate din total cifră de afaceri.  

5. Costurile rezultate din ineficienţa prestării Serviciului public de transport 
călători, precum penalităţi, amenzi, provizioane, avarieri ale mijloacelor de transport sau 
alte cheltuieli neprevăzute datorate neglijenţei în exploatarea infrastructurii de transport 
sunt neeligibile şi nu se recunosc în calculul Compensaţiei.  

6. Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Entităţii 
Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare 
certificate de un Auditor certificat independent.  

Raportul anual trebuie să conţină următoarele rapoarte specifice: 
a.) Bilanţul contabil şi anexele la acesta;  
b.) Raportul de gestiune al administratorilor;  
c.) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic;  
d.) Raportul privind inventarierea patrimoniului;  
e.) Raportul privind realizarea investiţiilor prevăzute în anexele la contract; f.) 

Situaţia veniturilor;  
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g.) Situaţia amortizării  
h.) Situaţia costurilor directe  
i.) Situaţia costurilor indirecte;  
j.) Numărul angajaţilor şi costurile de muncă  
  



 

 

Anexa nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii  
  

Anexa 5 - Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor  
Anul 1  
Traseul  _________________________________  

  
  

Nr. 
crt.  

  
  

Indicatori  

  
  

Descriere,  
mod de calcul pentru un trim.  

  
  

Mod  
transport  

 Parametru  
Pondere 
indicator  
(din total  
100%)  

  
Nivel 

parametru 
înregistrat  

Garanţia de bună 
execuţie (G) 10 %  

  
UM  

Nivel maxim 
permis  

trimestrial fără 
penalizare  

Valoare G (lei) ---- 
lei (anul 1)  

Reţinere din G  
0  1  2  3  4  5  6  7  8 = (7 - 5) x 6 xG  
1  Curse neregulate din culpa operatorului  Procent curse neregulate din total curse  Autobuz  %  4%  20      

2  Curse neefectuate din culpa 
operatorului  

Procent curse neefectuate din total curse  Autobuz  %  1%  25      

3  Reclamaţii 
de la călători 
privind 
dotările de  

confort şi 
calitatea 
serviciului  

Fundamentate  Numărul de reclamaţii 
Fundamentate înregistrate  

Autobuz  Nr.  3  5      

Rezolvate  Numărul de reclamaţii  
Fundamentate rezolvate în termen legal  

Autobuz  Nr.  2  5      

Nerezolvate  Număr de reclamaţii fundamentate la care 
călătorii nu au primit răspuns în termen legal  

Autobuz  Nr.  1  5      

4  Protecţia 
mediului  

Respectarea 
standardelor 
de poluare  

EURO cu care a 
câștigat licitația  

Respectarea standardelor de poluare 
EURO cu care a câștigat licitația  

Autobuz  %  0  10      

5  Vehicule  Vechimea medie a 
vehiculelor  

Vechimea medie a vehiculelor cu care a 
câştigat licitaţia  

Autobuz  Ani*  0  10      

6  Sancţiuni şi penalităţi  Cuantumul sancţiunilor şi penalităţilor plătite 
de operator pentru nerespectarea condiţiilor  
de calitate şi de mediu privind desfăşurarea  

transportului  

Autobuz  lei  20.000  10      

7  Respectarea prevederilor legale  Numărul abaterilor de la prevederile legale 
constatate şi sancţionate de personalul  

împuternicit  

Autobuz  Nr.  3  5      



 

 

8  Accidente în trafic  Numărul accidentelor în trafic din vina 
personalului propriu al operatorului  

Autobuz  Nr.  1  5      

25  
  
   NOTĂ:  

- Pentru a verifica îndeplinirea primilor 2 indicatori şi pentru a monitoriza executarea contractului, indicatorii de mai 
sus vor putea fi evaluaţi de către Autoritatea Contractantă numai pe bază de sondaje trimestriale.  

- Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta metodologia prezentată în 
Anexa nr. 9 la Contract, comparându-l cu nivelul minim impus în loc de cel maxim (aşa cum se compară ceilalţi indicatori).  

- Nivelurile maxime acceptate incluse în tabel sunt numai pentru referinţă; acestea vor trebui negociate la semnarea 
contractului, iar ponderile sunt bazate pe politica de Transport Public a Autorităţii Contractante. Cele ulterioare se vor stabili în 
baza indicatorilor realizaţi de către Operator în anul 1.  

- Autoritatea Contractantă va stabili valoarea unei garanţii anuale din care se vor retine penalitățile aferente 
neîndeplinirii indicatorilor de performanta si alte sume datorate de Operator in baza prezentului contract.  

- Aceasta Garanţie anuala este baza de calcul pentru calculul penalităţilor pentru neîndeplinirea indicatorilor de 
performanta. Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, şi, în funcţie de acest 
coeficient, o valoare maximă a garanţiei aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanţiei. Deducerile din fiecare 
indicator vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporţional cu punctele de penalizare, dacă acestea depăşesc 
pragul maxim stipulat. În cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depăşesc valoarea maximă stipulată, garanţia 
reţinută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă; însă, punctele care depăşesc valoarea maximă vor fi 
înregistrate ca încălcări ale Contractului de către Operator şi pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului.  

- Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalităților în primul 
an al Contractului (nici o penalitate). Autoritatea Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei nr. 8 la Contract, pentru 
evaluarea nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili nivelul minim acceptat fără 
penalizări și nivelul minim permis pentru al doilea an al Contractului.  

- Numărul încălcărilor majore se calculează prin însumarea diferenţelor dintre nivelul parametrului înregistrat şi 
nivelul maxim permis fără penalizare la nivelul unui an pentru fiecare indicator reprezintă încălcare majoră. La indicatorul 
Sancţiuni şi penalităţi diferenţa se împarte la 10.000.  

* Pentru anul 1 de Contract, vechimea mijloacelor de transport pentru traseele care se efectuează cu un singur mijloc de transport va fi 
cea cu care a câştigat licitaţia. Începând cu anul 3 de Contract, vechimea mijlocului de transport va fi de 10 ani, aceasta putând crește pe 
perioada derulării contractului la un nivel acceptat de 13 ani, fără a se putea depăși 15 ani vechime, cu plata de către operator a unei penalizări 
de 1 % din valoarea garanției de execuție în situația depășirii vechimii de 15 ani  a vehiculului.  



 

 

*Pentru traseele care se efectuează cu 2 sau mai multe mijloace de transport, vechimea medie a mijloacelor de transport va fi de cea cu 
care a câştigat licitaţia, în primul an de executare a contractului aceasta putând crește pe perioada derulării contractului, începând cu anul 3, la 
un nivel acceptat de 13 ani, fără a se putea depăși 15 ani vechime medie, cu plata de către operator a unei penalizări de 1 % din valoarea 
garanției de execuție în situația depășirii vechimii medii de 15 ani a vehiculelor. 
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Nr.
crt

nr 
.grupa

Cod   
Traseu 

nou

Autogară 
(localitate)

Localitate
 intermediară

Autogară 
 (localitate)

Km.
pe 

sens

Număr de 
curse 

planificate

Capacitate 
transport 

(număr minim 
de locuri pe 
scaune, fără 

locul 

f l i*)

Auto 
necesare Program circulaţie

Zilele 
de circulaţie

active rezervă Dus Întors

Plecare Sosire Plecare Sosire

0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Ploieşti - Câmpina 33 30 9 4 1 05:55 06:25 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

33 9 06:20 06:50 07:30 08:00 1,2,3,4,5,6,7

33 9 06:50 07:20 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 07:20 07:50 08:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 07:55 08:25 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 08:20 08:50 09:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 08:50 09:20 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 09:20 09:50 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 09:55 10:25 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 10:20 10:50 11:30 12:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 10:50 11:20 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 11:20 11:50 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 11:55 12:25 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 12:20 12:50 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 12:50 13:20 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 13:20 13:50 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 13:55 14:25 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 14:20 14:50 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 14:50 15:20 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

P R O G R A M U L   J U D E Ţ E A N   D E   T R A N S P O R T   D E   P E R S O A N E  
P R I N   C U R S E   R E G U L A T E   E F E C T U A T E   C U   A U T O B U Z E 



33 9 15:20 15:50 16:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 15:55 16:25 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 16:20 16:50 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 16:50 17:20 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 17:20 17:50 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 17:55 18:25 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7
33 9 18:20 18:50 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7
33 9 18:50 19:20 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7

33 9 19:20 19:50 20:30 21:00 1,2,3,4,5,6,7

33 9 19:50 20:20 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7

33 9 21:00 21:30 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7

02 Ploieşti Câmpina Azuga 80 32 9 8 1 05:30 07:15 05:20 07:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 06:00 07:45 07:50 09:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 06:30 08:15 08:20 10:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 07:00 08:45 08:50 10:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 07:30 09:15 09:20 11:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 08:00 09:45 09:50 11:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 08:30 10:15 10:20 12:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 09:00 10:45 10:50 12:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 09:30 11:15 11:20 13:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 10:00 11:45 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 10:30 12:15 12:20 14:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 11:00 12:45 12:50 14:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 11:30 13:15 13:20 15:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 12:00 13:45 13:50 15:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 12:30 14:15 14:20 16:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 13:00 14:45 14:50 16:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 13:30 15:15 15:20 17:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 14:00 15:45 15:50 17:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 14:30 16:15 16:20 18:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 15:00 16:45 16:50 18:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 15:30 17:15 17:20 19:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 16:00 17:45 17:50 19:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 16:30 18:15 18:20 20:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 17:00 18:45 18:50 20:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 17:30 19:15 19:20 21:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 18:00 19:45 19:50 21:35 1,2,3,4,5,6,7
80 9 18:30 20:15 20:20 22:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 19:00 20:45 21:00 22:45 1,2,3,4,5,6,7
80 9 19:30 21:15 05:50 07:35 1,2,3,4,5,6,7



80 9 20:00 21:45 06:20 08:05 1,2,3,4,5,6,7
80 9 20:30 22:15 06:50 08:35 1,2,3,4,5,6,7

80 9 21:00 22:45 07:20 09:05 1,2,3,4,5,6,7

003 Ploieşti Câmpina Sinaia 65 30 9 8 1 19:40 21:10 05:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 06:10 07:40 08:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 06:40 08:10 08:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 07:10 08:40 09:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 07:40 09:10 09:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 08:10 09:40 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 08:40 10:10 10:30 12:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 09:10 10:40 11:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 09:40 11:10 11:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 10:10 11:40 12:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 10:40 12:10 12:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 11:10 12:40 13:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 11:40 13:10 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 12:10 13:40 14:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 12:40 14:00 14:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 13:10 14:40 15:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 13:40 15:10 15:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 14:10 15:40 16:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 14:40 16:10 16:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 15:10 16:40 17:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 15:40 17:10 17:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 16:10 17:40 18:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 16:40 18:10 18:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 17:10 18:40 19:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 17:40 19:10 19:30 21:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 18:10 19:40 20:00 21:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 18:40 20:10 06:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 19:10 20:40 06:30 08:00 1,2,3,4,5,6,7
65 9 05:10 06:40 07:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7
65 9 05:40 07:10 07:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7

004 Ploieşti Câmpina Breaza 38 15 9 3 1 05:45 06:35 07:00 07:50 1,2,3,4,5,6,7

38 9 06:15 07:05 07:30 08:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 06:45 07:35 08:30 09:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 08:15 09:05 09:30 10:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 08:45 09:35 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 09:45 10:35 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 11:15 12:05 12:30 13:20 1,2,3,4,5,6,7



38 9 11:45 12:35 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 12:45 13:35 14:30 15:20 1,2,3,4,5,6,7

38 9 13:45 14:35 15:15 16:05 1,2,3,4,5,6,7

38 9 14:45 15:35 16:15 17:05 1,2,3,4,5,6,7

38 9 15:45 16:35 17:15 18:05 1,2,3,4,5,6,7

38 9 16:45 17:35 18:15 19:05 1,2,3,4,5,6,7

38 9 17:45 18:35 19:00 19:50 1,2,3,4,5,6,7

38 9 18:45 19:35 05:45 06:35 1,2,3,4,5,6,7

5 Ploiesti Boldesti      (cartier Seciu) 16 41 9 6 1 06:40 07:05 06:00 06:25 1,2,3,4,5

07:10 07:35 06:30 06:55 1,2,3,4,5,6,7
07:30 07:55 06:50 07:15 1,2,3,4,5,6,7
08:10 08:35 07:00 07:25 1,2,3,4,5,6,7
09:00 09:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5,6,7
09:30 10:05 07:50 08:30 1,2,3,4,5
10:00 10:25 08:20 08:45 1,2,3,4,5,6,7
10:20 10:45 08:30 08:55 1,2,3,4,5,6,7

Seciu 24 11:25 12:00 08:50 09:25 1,2,3,4,5,6
12:00 12:25 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7
12:30 12:55 10:40 11:05 1,2,3,4,5,6,7
13:00 13:25 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7
13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6
14:30 14:55 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7
14:45 15:10 12:35 13:25 1,2,3,4,5,6,7
15:00 15:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5
15:15 15:40 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7
15:30 15:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7
15:45 16:10 14:45 15:10 1,2,3,4,5
16:00 16:25 15:00 15:25 1,2,3,4,5
16:15 16:40 15:15 15:40 1,2,3,4,5,6,7
16:30 16:55 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7
16:45 17:10 15:45 16:10 1,2,3,4,5
17:00 17:25 16:00 16:25 1,2,3,4,5
17:15 17:40 16:15 16:40 1,2,3,4,5,6,7
17:30 17:55 16:30 16:55 1,2,3,4,5
17:45 18:10 16:45 17:10 1,2,3,4,5,6,7
18:00 18:25 17:00 17:25 1,2,3,4,5
18:30 18:55 17:10 18:00 1,2,3,4,5,6,7
19:00 19:25 17:45 18:10 1,2,3,4,5

Seciu 24 19:15 19:50 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7
19:30 19:55 18:30 18:55 1,2,3,4,5



20:00 20:25 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7
20:30 20:55 19:30 19:55 1,2,3,4,5,6,7
21:00 21:25 20:00 20:25 1,2,3,4,5
21:30 21:55 21:00 21:25 1,2,3,4,5,6,7
22:30 22:55 22:00 22:25 1,2,3,4,5,6,7

Seciu 24 22 1 07:15 08:00 06:10 07:00 1,2,3,4,5

Seciu 24 10:50 11:35 09:40 10:30 1,2,3,4,5

Seciu 24 14:00 14:45 11:45 12:30 1,2,3,4,5

Seciu 24 16:20 17:05 15:00 15:45 1,2,3,4,5

6 Ploieşti - Plopeni 14 27 9 2 1 06:25 06:45 07:05 07:25 1,2,3,4,5
14 9 07:05 07:50 07:45 08:05 1,2,3,4,5,6,7
14 9 08:00 08:20 08:45 09:05 1,2,3,4,5,6
14 9 09:00 09:20 09:45 10:05 1,2,3,4,5
14 9 10:00 10:20 10:45 11:05 1,2,3,4,5
14 9 11:00 11:20 11:45 12:05 1,2,3,4,5
14 9 13:00 13:20 13:45 14:05 1,2,3,4,5
14 9 14:00 14:20 14:45 15:05 1,2,3,4,5,6,7
14 9 15:00 15:20 15:45 16:05 1,2,3,4,5,6
14 9 16:00 16:20 16:45 17:05 1,2,3,4,5
14 9 17:00 17:20 17:45 18:05 1,2,3,4,5
14 9 18:00 18:20 18:45 19:05 1,2,3,4,5
14 9 19:00 19:20 19:30 19:50 1,2,3,4,5
14 22 3 06:45 07:05 07:30 07:50 1,2,3,4,5
14 22 07:30 07:50 08:15 08:35 1,2,3,4,5
14 22 08:30 08:50 09:15 09:35 1,2,3,4,5
14 22 09:30 09:50 10:15 10:35 1,2,3,4,5,6
14 22 10:30 10:50 11:15 11:35 1,2,3,4,5
14 22 11:30 11:50 12:15 12:35 1,2,3,4,5
14 22 12:30 12:50 13:15 13:35 1,2,3,4,5
14 22 13:30 13:50 14:15 14:35 1,2,3,4,5
14 22 14:30 14:50 15:15 15:35 1,2,3,4,5
14 22 15:30 15:50 16:15 16:35 1,2,3,4,5
14 22 16:30 16:50 17:15 17:35 1,2,3,4,5
14 22 17:30 17:50 18:15 18:35 1,2,3,4,5,6,7
14 22 18:30 18:50 19:15 19:35 1,2,3,4,5
14 22 20:00 19:50 06:25 06:45 1,2,3,4,5

7 Ploieşti Păuleşti Băicoi 20 47 9 6 1 06:10 06:51 05:15 05:56 1,2,3,4,5



20 9 06:30 07:11 05:30 06:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 06:50 07:31 05:50 06:31 1,2,3,4,5

20 9 07:10 07:51 06:10 06:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 07:30 08:11 06:30 06:51 1,2,3,4,5

20 9 07:50 08:31 06:50 07:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 08:10 08:51 07:10 07:51 1,2,3,4,5

20 9 08:30 09:11 07:30 08:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 08:50 09:31 07:50 08:31 1,2,3,4,5

20 9 09:10 09:51 08:10 08:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 09:30 10:11 08:30 09:11 1,2,3,4,5

20 9 09:50 10:31 08:50 09:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 10:10 10:51 09:10 09:51 1,2,3,4,5

20 9 10:30 11:11 09:30 10:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 10:50 11:31 09:50 10:31 1,2,3,4,5

20 9 11:10 11:51 10:10 10:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 11:30 12:11 10:30 11:11 1,2,3,4,5

20 9 11:50 12:31 10:50 11:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 12:10 12:51 11:10 11:51 1,2,3,4,5

20 9 12:30 13:11 11:30 12:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 12:50 13:31 11:50 12:31 1,2,3,4,5

20 9 13:10 13:51 12:10 12:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 13:30 14:11 12:30 13:11 1,2,3,4,5

20 9 13:50 14:31 12:50 13:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 14:10 14:51 13:10 13:51 1,2,3,4,5

20 9 14:30 15:11 13:30 14:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 14:50 15:31 13:50 14:31 1,2,3,4,5

20 9 15:10 15:51 14:10 14:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 15:30 16:11 14:30 15:11 1,2,3,4,5

20 9 15:50 16:31 14:50 15:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 16:10 16:51 15:10 15:51 1,2,3,4,5

20 9 16:30 17:11 15:30 16:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 16:50 17:31 15:50 16:31 1,2,3,4,5

20 9 17:10 17:51 16:10 16:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 17:30 18:11 16:30 17:11 1,2,3,4,5

20 9 17:50 18:31 16:50 17:31 1,2,3,4,5,6,7

20 9 18:10 18:51 17:10 17:51 1,2,3,4,5

20 9 18:30 19:11 17:30 18:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 18:50 19:31 17:50 18:31 1,2,3,4,5

20 9 19:10 19:51 18:10 18:51 1,2,3,4,5,6,7

20 9 19:30 20:11 18:30 19:11 1,2,3,4,5

20 9 19:50 20:31 18:50 19:31 1,2,3,4,5,6,7



20 9 20:10 20:51 19:10 19:51 1,2,3,4,5

20 9 20:30 21:11 19:30 20:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 21:00 21:41 20:00 20:41 1,2,3,4,5

20 9 21:30 22:11 20:30 21:11 1,2,3,4,5,6,7

20 9 22:00 22:41 21:00 21:41 1,2,3,4,5

06 008 Ploiești Vălenii de Munte 33 47 9 7 1 06:00 06:45 05:15 06:00 1,2,3,4,5,6,7

06:15 07:00 06:15 07:00 1,2,3,4,5,6,7

06:30 07:15 06:30 07:15 1,2,3,4,5,6,7

07:00 07:45 06:45 07:30 1,2,3,4,5,6,7

07:30 08:15 07:30 08:15 1,2,3,4,5,6,7

08:30 09:15 07:45 08:30 1,2,3,4,5,6,7

08:45 09:30 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7

09:00 09:45 08:15 09:00 1,2,3,4,5,6,7

09:15 10:00 08:30 09:15 1,2,3,4,5,6,7

09:30 10:15 09:15 10:00 1,2,3,4,5,6,7

09:45 10:30 09:45 10:30 1,2,3,4,5,6,7

10:00 10:45 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7

10:45 11:30 10:30 11:15 1,2,3,4,5,6,7

11:30 12:15 10:45 11:30 1,2,3,4,5,6,7

11:45 12:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7

12:00 12:45 11:45 12:30 1,2,3,4,5,6,7

12:15 13:00 12:00 12:45 1,2,3,4,5,6,7

12:30 13:15 12:15 13:00 1,2,3,4,5,6,7

13:00 13:45 12:30 13:15 1,2,3,4,5,6,7

13:15 14:00 12:45 13:30 1,2,3,4,5,6,7

13:30 14:15 13:00 13:45 1,2,3,4,5,6,7

13:45 14:30 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7

14:15 15:00 13:50 14:35 1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7

14:45 15:30 14:45 15:30 1,2,3,4,5,6,7

15:30 16:15 15:00 15:45 1,2,3,4,5,6,7

15:45 16:30 15:15 16:00 1,2,3,4,5,6,7

16:15 17:00 15:30 16:15 1,2,3,4,5,6,7

16:30 17:15 15:45 16:30 1,2,3,4,5,6,7

16:45 17:30 16:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7

17:00 17:45 16:45 17:30 1,2,3,4,5,6,7

17:15 18:00 17:00 17;45 1,2,3,4,5,6,7

17:45 18:30 17:15 18;00 1,2,3,4,5,6,7

18:00 18:45 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7

18:15 19:00 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7

18:30 19:15 18:15 19:00 1,2,3,4,5,6,7



18:45 19:30 18:30 19:15 1,2,3,4,5,6,7

19:00 19:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5,6,7

19:45 20:30 19:15 20:00 1,2,3,4,5,6,7

20:00 20:45 19:30 20:15 1,2,3,4,5,6,7

20:15 21:00 19:45 20:30 1,2,3,4,5,6,7

20:30 21:15 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7

21:00 21:45 20:15 21:00 1,2,3,4,5,6,7

21:15 22:00 20:45 21:30 1,2,3,4,5,6,7

21:30 22:15 21:00 21:45 1,2,3,4,5,6,7

21:45 22:30 21:15 22:00 1,2,3,4,5,6,7

23:40 00:25 21:30 22:15 1,2,3,4,5,6,7

9 Ploieşti - Urlaţi 22 34 9 5 1 06:20 06:50 05:25 05:55 1,2,3,4,5
22 9 06:50 07:20 05:50 06:20 1,2,3,4,5,6,7
22 9 07:15 07:45 06:15 06:45 1,2,3,4,5
22 9 07:30 08:00 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 08:00 08:30 06:45 07:15 1,2,3,4,5
22 9 08:30* 09:00 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 09:00 09:30 07:30* 08:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 09:30* 10:00 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 10:00 10:30 08:30* 09:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 10:30* 11:00 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 11:00 11:30 09:30* 10:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 11:30* 12:00 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 12:00 12:30 10:30* 11:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 12:15* 12:45 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 12:30* 13:00 11:30* 12:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 13:00 13:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 13:30* 14:00 12:30* 13:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 14:00 14:30 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 14:30 15:00 13:30 14:00 1,2,3,4,5
22 9 15:00 15:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 15:30 16:00 14:30 15:00 1,2,3,4,5
22 9 16:00 16:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 16:30 17:00 15:30 16:00 1,2,3,4,5
22 9 17:00 17:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 17:15 17:45 16:30 17:00 1,2,3,4,5
22 9 17:30 18:00 16:45 17:15 1,2,3,4,5
22 9 18:00 18:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 18:30 19:00 17:30 18:00 1,2,3,4,5
22 9 19:00 19:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 19:30 20:00 18:30 19:00 1,2,3,4,5



22 9 19:45 20:15 18:45 19:15 1,2,3,4,5
22 9 20:00 20:30 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7
22 9 20:30 21:00 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7
22 9 21:00 21:30 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7

10 Ploiesti Albesti Mizil 36 25 9 4 1 07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7

07:30 08:15 08:30 09:15     1,2,3,4,5

08:00 08:45 09:00 09:45     1,2,3,4,5,6,7

08:30 09:15 09:30 10:15     1,2,3,4,5

09:00 09:45 10:00 10:45     1,2,3,4,5,6,7

09:30 10:15 10:30 11:15     1,2,3,4,5

10:00 10:45 11:00 11:45     1,2,3,4,5,6,7

10:30 11:15 11:30 12:15     1,2,3,4,5

11:00 11:45 12:00 12:45     1,2,3,4,5,6,7

11:30 12:15 12:30 13:15     1,2,3,4,5

12:00 12:45 13:00 13:45     1,2,3,4,5,6,7

12:30 13:15 13:30 14:15     1,2,3,4,5

13:00 13:45 14:00 14:45     1,2,3,4,5,6,7

13:30 14:15 14:30 15:15     1,2,3,4,5

14:00 14:45 15:00 15:45     1,2,3,4,5,6,7

14:30 15:15 15:30 16:15     1,2,3,4,5

15:00 15:45 16:00 16:45     1,2,3,4,5,6,7

15:30 16:15 16:30 17:15     1,2,3,4,5

16:00 16:45 17:00 17:45     1,2,3,4,5,6,7

16:30 17:15 17:30 18:15     1,2,3,4,5

17:00 17:45 18:00 18:45     1,2,3,4,5,6,7

17:30 18:15 06:30 07:15     1,2,3,4,5

18:00 18:45 07:00 07:45     1,2,3,4,5,6,7

19:00     19:45 07:30 08:15     1,2,3,4,5

19:30 20:15 18:30 19:15     1,2,3,4,5

011 Campina Breaza 14 51 9 7 1 06:10 06:35 05:40 06:05 1,2,3,4,5,6,7
07:25 07:50 06:50 07:15 1,2,3,4,5,6,7
08:20 08:45 07:50 08:15 1,2,3,4,5,6,7
09:30 09:55 08:50 09:15 1,2,3,4,5,6,7
11:55 12:20 10:10 10:35 1,2,3,4,5,6,7
13:00 13:25 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7
14:05 14:30 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7
15:00 15:25 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7
16:10 16:35 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7
06:30 06:55 06:00 06:25 1,2,3,4,5,6,7

cursele notate cu * nu circula in zilele de sambata si duminica



08:00 08:25 07:00 07:25 1,2,3,4,5,6,7
11:15 11:40 09:00 09:25 1,2,3,4,5,6,7
13:45 14:10 11:50 12:15 1,2,3,4,5,6,7
16:45 17:10 14:50 15:15 1,2,3,4,5,6,7
18:25 18:45 17:20 17:45 1,2,3,4,5,6,7
19:30 19:55 18:55 19:20 1,2,3,4,5,6,7
06:00 06:25 06:30 06:55 1,2,3,4,5,6,7
07:00 07:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5,6,7
08:10 08:35 08:40 09:05 1,2,3,4,5,6,7
09:10 09:35 09:50 10:15 1,2,3,4,5,6,7
11:30 11:55 12:10 12:35 1,2,3,4,5,6,7
12:45 13:10 13:40 14:05 1,2,3,4,5,6,7
14:15 14:40 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7
15:50 16:15 20:45 21:10 1,2,3,4,5,6,7
06:20 06:40 07:15 07:40 1,2,3,4,5,6,7
08:35 09:00 09:10 09:35 1,2,3,4,5,6,7
13:15 13:40 13:55 14:20 1,2,3,4,5,6,7
14:30 14:55 15:15 15:40 1,2,3,4,5,6,7
16:20 16:45 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7
17:30 17:55 19:15 19:40 1,2,3,4,5,6,7
21:15 21:40 21:45 22:10 1,2,3,4,5,6,7
06:40 07:05 07:10 07:35 1,2,3,4,5,6,7
10:30 10:55 11:30 11:55 1,2,3,4,5,6,7
12:05 12:30 12:50 13:15 1,2,3,4,5,6,7
13:30 13:55 14:10 14:35 1,2,3,4,5,6,7
14:45 15:10 15:40 16:05 1,2,3,4,5,6,7
17:10 17:35 16:45 17:10 1,2,3,4,5,6,7
18:05 18:30 18:40 19:05 1,2,3,4,5,6,7
19:10 19:35 19:40 20:05 1,2,3,4,5,6,7
07:10 07:35 08:00 08:25 1,2,3,4,5,6,7
09:00 09:25 09:50 10:15 1,2,3,4,5,6,7
10:45 11:10 11:15 11:40 1,2,3,4,5,6,7
12:30 12:55 16:15 17:10 1,2,3,4,5,6,7
17:40 18:05 20:00 20:25 1,2,3,4,5,6,7
22:15 22:40 23:00 23:25 1,2,3,4,5,6,7
07:40 08:05 06:10 06:35 1,2,3,4,5,6,7
09:45 10:10 08:10 08:35 1,2,3,4,5,6,7
15:10 15:25 10:30 10:55 1,2,3,4,5,6,7
17:00 17:25 16:30 16:55 1,2,3,4,5,6,7
18:40 19:05 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7
20:15 20:40 19:30 19:55 1,2,3,4,5,6,7



012 Câmpina - Sinaia 32 7 9 1 1 06:50 07:35 05:50 06:35 1,2,3,4,5,6,7
32 9 08:50 09:35 07:50 08:35 1,2,3,4,5,6,7
32 9 12:20 13:05 09:50 10:35 1,2,3,4,5,6,7
32 9 14:20 15:05 13:20 14:05 1,2,3,4,5,6,7
32 9 16:20 17:05 15:20 16:05 1,2,3,4,5,6,7
32 9 18:50 19:35 17:20 18:05 1,2,3,4,5,6,7

32 9 20:50 21:35 19:50 20:35 1,2,3,4,5,6,7

013 Breaza - Sinaia 25 30 9 4 1 06:15 06:55 19:45 20:25 1,2,3,4,5,6,7

9 06:45 07:25 07:45 08:25 1,2,3,4,5,6,7

9 07:15 07:55 08:15 08:55 1,2,3,4,5,6,7

9 07:45 08:25 08:45 09:25 1,2,3,4,5,6,7

9 08:15 08:55 09:15 09:55 1,2,3,4,5,6,7

9 08:45 09:25 09:45 10:25 1,2,3,4,5,6,7

9 09:15 09:55 10:15 10:55 1,2,3,4,5,6,7

9 09:45 10:25 10:45 11:25 1,2,3,4,5,6,7

9 10:15 10:55 11:15 11:55 1,2,3,4,5,6,7

9 10:45 11:25 11:45 12:25 1,2,3,4,5,6,7

9 11:15 11:55 12:15 12:55 1,2,3,4,5,6,7

9 11:45 12:25 12:45 13:25 1,2,3,4,5,6,7

9 12:15 12:55 13:15 13:55 1,2,3,4,5,6,7



9 12:45 13:25 13:45 14:25 1,2,3,4,5,6,7

9 13:15 13:55 14:15 14:55 1,2,3,4,5,6,7

9 13:45 14:25 14:45 15:25 1,2,3,4,5,6,7

9 14:15 14:55 15:15 15:55 1,2,3,4,5,6,7

9 14:45 15:25 15:45 16:25 1,2,3,4,5,6,7

9 15:15 15:55 16:15 16:55 1,2,3,4,5,6,7

9 15:45 16:25 16:45 17:25 1,2,3,4,5,6,7

9 16:15 16:55 17:15 17:55 1,2,3,4,5,6,7

9 16:45 17:25 17:45 18:25 1,2,3,4,5,6,7

9 17:15 17:55 18:15 18:55 1,2,3,4,5,6,7

9 17:45 18:25 18:45 19:25 1,2,3,4,5,6,7

9 18:15 18:55 19:15 19:55 1,2,3,4,5,6,7

9 18:45 19:25 19:45 20:25 1,2,3,4,5,6,7

9 19:15 19:55 20:15 20:55 1,2,3,4,5,6,7

9 19:45 20:25 22:00 22:40 1,2,3,4,5,6,7

9 20:30 21:10 07:15 07:55 1,2,3,4,5,6,7

9 21:15 21:55 06:15 06:55 1,2,3,4,5,6,7

14 Câmpina Cocorăştii Mislii Plopeni 26 38 9 5 1 04:30 05:10 05:20 06:00 1,2,3,4,5,6

9 04:50 05:30 05:40 06:20 1,2,3,4,5,6,7

9 05:20 06:00 06:10 06:50 1,2,3,4,5

9 05:50 06:30 06:40 07:20 1,2,3,4,5,6,7

22 1 06:00 06 :40 06:50 07:30 1,2,3,4,5

9 23:30 00 :10 07:10 07:50 1,2,3,4,5,6,7

9 06:30 07 :10 07:20 08:00 1,2,3,4,5,6

9 07:00 07 :40 07:50 08:30 1,2,3,4,5,6,7

9 07:30 08 :10 08:30 09:10 1,2,3,4,5,6,7

9 08:10 08:50 09:00 09:40 1,2,3,4,5

9 08:30 09:10 09:30 10:10 1,2,3,4,5,6

9 09:00 09:40 10:00 10:40 1,2,3,4,5,6,7

9 09:30 10:10 10:30 11:10 1,2,3,4,5,6

9 10:00 10:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7

9 10:30 11:10 11:30 12:10 1,2,3,4,5

9 11:00 11:40 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7

9 11:30 12:10 12:30 13:10 1,2,3,4,5,6

9 12:00 12:40 13:00 13:40 1,2,3,4,5,6,7

9 12:30 13:10 13:30 14:10 1,2,3,4,5

9 12:50 13:30 13:50 14:30 1,2,3,4,5,6,7

9 13:10 13:50 14:10 14:50 1,2,3,4,5

9 13:30 14:10 14:30 15:10 1,2,3,4,5,6

9 14:00 14:40 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7



9 14:30 15:10 15:30 16:10 1,2,3,4,5

22 15:00 15:40 16:00 16:40 1,2,3,4,5,6,7

9 15:20 16:00 16:20 17:00 1,2,3,4,5

9 15:40 16:20 16:40 17:20 1,2,3,4,5,6

9 16:00 16:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7

9 16:25 17:05 17:20 18:00 1,2,3,4,5

22 16:50 17:30 17:40 18:20 1,2,3,4,5

9 17:05 17:45 18:00 18:40 1,2,3,4,5,6,7

9 17:20 18:00 18:20 19:00 1,2,3,4,5

9 17:40 18:20 18:40 19:20 1,2,3,4,5,6

9 18:10 18:50 19:00 19:40 1,2,3,4,5,6,7

9 18:30 19:10 19:30 20:10 1,2,3,4,5

22 19:00 19:40 20:00 20:40 1,2,3,4,5,6

9 19:30 20:10 20:20 21:00 1,2,3,4,5,6,7

9 20:00 20:40 21:00 21:30 1,2,3,4,5

01 015 Sinaia Buşteni Azuga 19 48 22 2 1 06:00 06:38 07:00 07:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 07:00 07:38 08:00 08:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 08:00 08:38 09:00 09:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 09:00 09:38 10:00 10:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 10:00 10:38 11:00 11:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 11:00 11:38 12:00 12:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 12:00 12:38 13:00 13:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 13:00 13:38 14:00 14:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 14:00 14:38 15:00 15:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 15:00 15:38 16:00 16:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 16:00 16:38 17:00 17:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 17:00 17:38 18:00 18:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 18:00 18:38 19:00 19:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 19:00 19:38 20:00 20:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 20:00 20:38 21:00 21:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 21:00 21:38 22:00 22:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 22:00 22:38 23:00 23:38 1,2,3,4,5,6,7

19 22 23:00 23:38 06:00 06:38 1,2,3,4,5,6,7

19 9 4 06:20 06:58 06:20 06:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 06:40 07:18 06:40 07:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 07:20 07:58 07:20 07:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 07:40 08:18 07:40 08:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 08:20 08:58 08:20 08:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 08:40 09:18 08:40 09:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 09:20 09:58 09:20 09:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 09:40 10:18 09:40 10:18 1,2,3,4,5,6,7



19 9 10:20 10:58 10:20 10:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 10:40 11:18 10:40 11:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 11:20 11:58 11:20 11:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 11:40 12:18 11:40 12:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 12:20 12:58 12:20 12:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 12:40 13:18 12:40 13:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 13:20 13:58 13:20 13:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 13:40 14:18 13:40 14:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 14:20 14:58 14:20 14:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 14:40 15:18 14:40 15:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 15:20 15:58 15:20 15:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 15:40 16:18 15:40 16:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 16:20 16:58 16:20 16:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 16:40 17:18 16:40 17:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 17:20 17:58 17:20 17:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 17:40 18:18 17:40 18:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 18:20 18:58 18:20 18:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 18:40 19:18 18:40 19:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 19:20 19:58 19:20 19:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 19:40 20:18 19:40 20:18 1,2,3,4,5,6,7

19 9 20:20 20:58 20:20 20:58 1,2,3,4,5,6,7

19 9 20:40 21:18 20:40 21:18 1,2,3,4,5,6,7

016 Floreşti gara Băicoi Plopeni 14 15 9 2 1 06:20 06:45 05:50 06:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 07:20 07:45 06:50 07:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 08:20 08:45 07:50 08:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 09:20 09:45 08:50 09:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 10:20 10:45 09:50 10:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 11:20 11:45 10:50 11:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 12:20 12:45 11:50 12:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 13:20 13:45 12:50 13:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 14:20 14:45 13:50 14:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 15:20 15:45 14:50 15:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 16:20 16:45 15:50 16:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 17:20 17:45 16:50 17:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 18:20 18:45 17:50 18:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 19:20 19:45 18:50 19:15 1,2,3,4,5,6,7

14 9 20:20 20:45 19:50 20:15 1,2,3,4,5,6,7

05:50 06:20 06:30 07:00 1,2,3,4,5 circ. in per 
Ian -Dec

08:00 08:30 08:45 09:15 1,2,3,4,5 circ in per 
Ian -Mai  Oct-Dec; 

19 1Slănic 19 5017 Vălenii de Munte -



19
9

10:30 11:00 11:15 11:45
1,2,3,4,5  circ in Ian-

Decembrie.

19

9

12:30 13:00 13:30 14:00

1,2,3,4,5 in per. Ian-
Mai,Oct- 

Dec;1,2,3,4,5,6,7 in 
per Iunie-Sept

19

9

16:00 16:30 16:45 17:15

1,2,3,4,5 in per. Ian-
Mai,Oct- 

Dec;1,2,3,4,5,6,7 in 
per Iunie-Sept

18 Vălenii de Munte Lipanesti(sat Zamfira) Plopeni

019 Plopeni - Slănic 26 18 9 3 1 06 :45 07 :20 06 :20 06 :55 1,2,3,4,5
26 9 07 :20 07 :55 07 :45 08 :20 1,2,3,4,5
26 9 08 :30 09:05 08 :20 08 :55 1,2,3,4,5
26 9 09 :00 09 :35 09 :30 10 :05 1,2,3,4,5
26 9 09 :30 10 :05 10 :30 11 :05 1,2,3,4,5
26 9 10 :30 11 :05 11 :10 11 :45 1,2,3,4,5
26 9 11 :00 11 :35 12 :00 12 :35 1,2,3,4,5
26 9 11 :30 12 :05 12 :30 13 :05 1,2,3,4,5
26 9 12 :30 13 :05 13 :20 13 :55 1,2,3,4,5
26 9 13 :00 13 :35 14 :00 14 :35 1,2,3,4,5
26 9 14 :00 14 :35 15 :00 15 :35 1,2,3,4,5
26 9 14 :30 15 :05 15 :30 16 :05 1,2,3,4,5
26 9 15 :30 16 :05 16 :20 16 :55 1,2,3,4,5
26 9 17 :00 17 :35 17 :00 17 :35 1,2,3,4,5
26 9 18 :30 19 :05 18 :00 18 :35 1,2,3,4,5
26 9 07:15 07 :50 06:05 06 :40 6
26 9 09:20 09:55 08:00 08 :35 6

26 9 12:45 13 :20 11:00 11 :35 6

020 Ploieşti Băicoi Scorţeni(sat Bordeeni) 30 16 9 2 1 06 :15 06 :45 05 :40 06 :10 1,2,3,4,5,6,7

07 :20 07 :50 06 :20 06 :50 1,2,3,4,5,6,7

08 :00 08:30 06 :50 07 :20 1,2,3,4,5,6,7

09 :00 09 :30 08 :20 08 :50 1,2,3,4,5,6,7

10 :00 10 :30 09 :00 09 :30 1,2,3,4,5,6,7

11 :00 11 :30 10 :00 10 :30 1,2,3,4,5,6,7

12 :00 12 :30 11 :00 11 :30 1,2,3,4,5,6,7

13 :00 13 :30 12 :00 12 :30 1,2,3,4,5,6,7

14 :00 14 :30 13 :00 13 :30 1,2,3,4,5,6,7

15 :00 15 :30 14 :00 14 :30 1,2,3,4,5,6,7

16 :00 16 :30 15 :00 15 :30 1,2,3,4,5,6,7

919

anulat



17 :20 17 :50 16 :20 16 :50 1,2,3,4,5,6,7

18 :00 18 :30 17 :00 17 :30 1,2,3,4,5,6,7

19 :20 19 :50 18 :20 18 :50 1,2,3,4,5,6,7

20 :00 20 :30 19 :00 19 :30 1,2,3,4,5,6,7

22 :15 22 :45 21 :00 21 :30 1,2,3,4,5,6,7

021 Ploieşti Manesti(sat Coada Izvorului) 32 7 22 1 1 07:30* 08:30 05:45 06:45 1,2,3,4,5,6,7

32 22 09:00 10:00 08:40 09:40 1,2,3,4,5,6,7

32 22 11:55 12:55 10:10 11:10 1,2,3,4,5,6,7

32 22 14:20 15.20 13:10 14:10 1,2,3,4,5,6,7

32 22 16.45* 17.45 15.30 16.30 1,2,3,4,5,6,7

32 22 20.00 21.00 18.00 19.00 1,2,3,4,5,6,7

32 22 23.45 00.45 21:15 22.15 1,2,3,4,5,6,7

                                             Cursele cu plecare la orele 07:30*si 16:45* din Ploiesti vor circula in zilele 1 si 5 pana in satul Gura Crivatului st.La Troita,lung.traseului fiind de 34 km

22 Ploieşti Targsoru Vechi Manesti 34 15 22 1 1 07:30 08:10 08:15 08:55 1,2,3,4,5

09:30/* 10:10 10:15/* 10:55 1,2,3,4,5

11:00 11:40 11:45 12:25 1,2,3,4,5

12:35 13:15 13:20 14:00 1,2,3,4,5

14:30 15:10 15:15 15:55 1,2,3,4,5

16:30 17:10 17:15 17:55 1,2,3,4,5

18:30 19:10 19:15 19:55 1,2,3,4,5

20:15 20:55 21:00 21:40 1,2,3,4,5

00:00 00:40 05:45 06:25 1,2,3,4,5

08:00 08:40 09:05 09:45 6,7

11:30 12:10 12:50 13:30 6,7

14:00 14:40 14:45 15:25 6,7

16:00 16:40 16:55 17:35 6,7

20:00 20:40 20:55 21:35 6,7

16:00 16:25 14:30 14:55 6,7

00:00 00:40 05:00 05:40 6,7

*nu circula pe perioada vacantelor scolare

023

Targsoru Vechi(sat      
Strejnic)

- Ploieşti 6 36 22 2 1

05:30 05:40 05:45 05:55

1,2,3,4,5

22 05:45 05:55 06:00 06:10 1,2,3,4,5,6

22 06:00 06:10 06:15 06:25 1,2,3,4,5

22 06:15 06:25 06:30 06:40 1,2,3,4,5,6

22 06:30 06:40 06:45 06:55 1,2,3,4,5

22 06:45 06:55 07:00 07:10 1,2,3,4,5,6

22 07:00 07:10 07:30 07:40 1,2,3,4,5,6

22 07:30 07:40 08:00 08:10 1,2,3,4,5,6



22 08:30 08:40 09:00 09:10 1,2,3,4,5,6

22 09:30 09:40 10:00 10:10 1,2,3,4,5,6

22 10:30 10:40 11:00 11:10 1,2,3,4,5,6

22 11:30 11:40 12:00 12:10 1,2,3,4,5,6

22 12:30 12:40 13:00 13:10 1,2,3,4,5,6

22 13:30 13:40 14:00 14:10 1,2,3,4,5,6

22 14:30 14:40 15:00 15:10 1,2,3,4,5,6

22 15:30 15:40 16:00 16:10 1,2,3,4,5,6

22 16:00 16:10 16:30 16:40 1,2,3,4,5,6,7

22 16:30 16:40 17:00 17:10 1,2,3,4,5,6

22 17:00 17:10 17:30 17:40 1,2,3,4,5,6

22 17:30 17:40 18:00 18:10 1,2,3,4,5,6

22 18:00 18:10 18:30 18:40 1,2,3,4,5,6

22 18:30 18:40 19:00 19:10 1,2,3,4,5,6

22 19:30 19:40 20:00 20:10 1,2,3,4,5,6

9 1 08:00 08:10 08:30 08:40 1,2,3,4,5,6

9 09:00 09:10 09:30 09:40 1,2,3,4,5,6

9 10:00 10:10 10:30 10:40 1,2,3,4,5,6

9 11:00 11:10 11:30 11:40 1,2,3,4,5,6

9 12:00 12:10 12:30 12:40 1,2,3,4,5,6

9 13:00 13:10 13:30 13:40 1,2,3,4,5,6

9 14:00 14:10 14:30 14:40 1,2,3,4,5,6

9 15:00 15:10 15:30 15:40 1,2,3,4,5,6

9 19:00 19:10 19:30 19:40 1,2,3,4,5,6

9 20:00 20:10 20:40 20:50 1,2,3,4,5,6

9 21:00 21:10 21:30 21:40 1,2,3,4,5,6

9 22:00 22:10 22:30 22:40 1,2,3,4,5,6

9 23:00 23:10 23:45 23:55 1,2,3,4,5,6

24 Ploieşti Ariceşti Rahtivani Floresti(sat Călineşti) 29 11 22 2 1 07:05 08:05 08:45 09:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 08:05 09:05 09:45 10:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 10:05 11:05 11:45 12:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 11:05 12:05 12:45 13:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 13:05 14:05 14:45 15:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 14:05 15:05 15:45 16:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 16:05 17:05 17:45 18:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 17:05 18:05 18:45 19:45 1,2,3,4,5,6,7

29 22 19:05 20:05 21:00 22:00 1,2,3,4,5,6,7

29 22 20:20 21:20 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7

29 22 23:50 00:50 05:45 06:45 1,2,3,4,5,6,7

025 Ploieşti Ariceşti Rahtivani Aricesti Rahtivani(sat Nedelea) 24 18 22 3 1 06:45 07:30 05:15 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 07:15 08:00 05:45 06:30 1,2,3,4,5



 24 22 07:45 08:30 06:30 07:15 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 08:45 09:30 07:45 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 09:45 10:30 08:30 09:15 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 11:00 11:45 09:45 10:30 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 12:00 12:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5

 24 22 13:00 13:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5

 24 22 14:00 14:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5

 24 22 14:30 15:15 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 15:30 16:15 14:00 14:45 1,2,3,4,5

 24 22 16:00 16:45 15:00 15:45 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 16:30 17:15 15:30 16:15 1,2,3,4,5

 24 22 17:00 17:45 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 18:00 18:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5

 24 22 19:15 20:00 18:00 18:45 1,2,3,4,5

 24 22 20:15 21:00 19:00 19:45 1,2,3,4,5,6,7

 24 22 23:45 00:30 21:30 22:15 1,2,3,4,5,6,7

026 Ploieşti - Aricesti Rahtivani(sat Târgşorul Nou) 17 5 22 1 1 06:35 07:05 07:15 07:45 1,2,3,4,5

22 11:00 11:30 06:00 06:30 1,2,3,4,5

 17 22 13:00 13:30 11:45 12:15 1,2,3,4,5

22 14:00 14:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5

 17 22 16:00 16:30 17:00 17:30 6,7

18 027 Ploieşti Floreşti Filipesti Padure(sat Diţeşti) 34 8 9 1 1 20:15 20:50 05:30 06:05 1,2,3,4,5

 34 9 06:45 07:20 07:30 08:05 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 08:30 09:05 09:40 09:15 1,2,3,4,5

 34 9 10:20 10:55 11:00 11:35 1,2,3,4,5

 34 9 12:30 13:05 13:30 14:05 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 14:15 14:50 15:00 15:35 1,2,3,4,5

 34 9 16:30 17:05 17:40 18:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 18:30 19:05 19:15 19:50 1,2,3,4,5

18 028 Ploieşti Filipesti Targ(satBrătăşanca) Filipesti Targ(sat Mărgineni) 29 14 22 1 1 07:00 07:45 05:40 06 :25 1,2,3,4,5,6,7

08:00 08:45 07:00 07 :45 1,2,3,4,5,6,7

09:00 09:45 08:00 08 :45 1,2,3,4,5,6,7

 10:00 10:45 09:00 09 :45 1,2,3,4,5,6,7

 11:00 11:45 10:00 10 :45 1,2,3,4,5,6,7

 12:00 12:45 11:00 11 :45 1,2,3,4,5,6,7

 13:00 13:45 12:00 12 :45 1,2,3,4,5,6,7

 14:00 14:45 13:00 13 :45 1,2,3,4,5,6,7

 15:00 15:45 14:00 14 :45 1,2,3,4,5,6,7

 16:00 16:45 15:00 15 :45 1,2,3,4,5,6,7

17:00 17:45 16:00 16 :45 1,2,3,4,5,6,7

18:00 18:45 17:00 17 :45 1,2,3,4,5,6,7



19:00 19:45 18:00 18 :45 1,2,3,4,5,6,7

20:00 20:45 19:00 19 :45 1,2,3,4,5,6,7

18 029 Ploieşti - Flilipesti Padure (sat Minier) 34 6 9 1 1 05:15 05:56 06:05 06:45 1,2,3,4,5

 34 9 06:55 07:35 08:15 08:55 1,2,3,4,5

 34 9 09:05 09:45 11:15 11:55 1,2,3,4,5

 34 9 12:05 12:45 14:15 14:55 1,2,3,4,5

 34 9 15:05 15:45 16:15 16:55 1,2,3,4,5

 34 9 17:30 18:10 19:15 19:55 1,2,3,4,5

030 Ploieşti - Păuleşti(sat Cocoşeşti) 11 14 22 1 1 05:00 05:15 05:30 05:45 1,2,3,4,5
11 22 05:55 06:10 06:15 06:30 1,2,3,4,5
11 22 06:45 07:00 07:05 07:20 1,2,3,4,5
11 22 08:00 08:15 09:00 09:15 1,2,3,4,5
11 22 10:45 11:00 11:15 11:30 1,2,3,4,5
11 22 13:00 13:15 13:25 13:40 1,2,3,4,5
11 22 14:30 14:45 15:15 15:30 1,2,3,4,5
11 22 16:00 16:15 16:30 16:45 1,2,3,4,5
11 22 17:05 17:20 18:00 18:15 1,2,3,4,5
11 22 20:15 20:30 20:45 21:00 1,2,3,4,5
11 22 05:10 05:25 06:15 06:30 6,7
11 22 08:20 08:35 08:50 09:05 6,7
11 22 13:00 13:15 13:25 13:40 6,7
11 22 17:00 17:15 17:30 17:45 6,7

5 31 Ploieşti Plopeni Cosminele 45 10 9 1 1 06:05 07:05 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6.7
45 9 08:15 09:15 07:10* 08:10 1,2,3,4,5,6.7
45 9 12:00 13:00 10:15 11:15 1,2,3,4,5,6.7
45 9 14:30* 15:30 13:05 14:05 1,2,3,4,5,6.7
45 9 1 17:30 18:30 15:35 16:35 1,2,3,4,5,6,7
45 22 07:10 08:10 05:45 06:45 1,2,3,4,5
45 22 10:30 11:30 08:30* 09:30 1,2,3,4,5
45 22 13:15* 14:15 12:00 13:00 1,2,3,4,5
45 22 16:00 17:00 14:20 15:20 1,2,3,4,5
45 22 19:30 20:30 17:10 18:10 1,2,3,4,5

* cursele marcate, se vor efectua cu parcurgerea cartierului Diana din Plopeni. Restul curselor se vor efectua cu parcurgerea statiilor de pe DJ 102 care strabate orasul Plopeni

032 Ploieşti - Blejoi 6 31 22 1 1 05:45 05:57 06:00 06:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 06:15 06:27 06:30 06:42 1,2,3,4,5

 6 22 06:45 06:57 07:00 07:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 07:15 07:27 07:30 07:42 1,2,3,4,5

 6 22 07:45 07:57 08:00 08:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 08:15 08:27 08:30 08:42 1,2,3,4,5

 6 9 1 08:45 08:57 09:00 09:12 1,2,3,4,5,6,7



 6 9 09:15 09:27 09:30 09:42 1,2,3,4,5

 6 9 09:45 09:57 10:00 10:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 9 10:15 10:27 10:30 10:42 1,2,3,4,5

 6 9 10:45 10:57 11:00 11:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 9 11:15 11:27 11:30 11:42 1,2,3,4,5

 6 9 11:45 11:57 12:00 12:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 12:15 12:27 12:30 12:42 1,2,3,4,5

 6 22 12:45 12:57 13:00 13:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 13:15 13:27 13:30 13:42 1,2,3,4,5

 6 22 13:45 13:57 14:00 14:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 14:15 14:27 14:30 14:42 1,2,3,4,5

 6 22 14:45 14:57 15:00 15:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 15:15 15:27 15:30 15:42 1,2,3,4,5

 6 22 15:45 15:57 16:00 16:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 16:15 16:27 16:30 16:42 1,2,3,4,5

 6 22 16:45 16:57 17:00 17:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 17:15 17:27 17:30 17:42 1,2,3,4,5

 6 22 17:45 17:57 18:00 18:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 18:15 18:27 18:30 18:42 1,2,3,4,5

 6 22 18:45 18:57 19:00 19:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 22 19:15 19:27 19:30 19:42 1,2,3,4,5

 6 22 19:45 19:57 20:00 20:12 1,2,3,4,5,6,7

 6 9 20:45 20:57 21:00 21:12 1,2,3,4,5

 6 9 21:15 21:27 21:30 21:42 1,2,3,4,5

06 033 Ploieşti Vălenii de Munte Măneciu(Maneciu Pamanteni) 43 6 9 2 1 07:20 08:35 08:50 10:10 1,2,3,4,5,6,7

 43 9 08:20 09:35 10:30 11:50 1,2,3,4,5,6,7

 43 9 11:05 12:20 12:35 13:45 1,2,3,4,5,6,7

 43 9 12:35 13:50 15:20 16:35 1,2,3,4,5,6,7

 43 9 16:05 17:20 18:00 19:10 1,2,3,4,5,6,7

 43 9 17:35 18:50 06:30 07:40 1,2,3,4,5,6,7

6 34             Ploieşti Vălenii de Munte Cerasu(sat Slon) 48 1 22 1 1 16:00 17:15 04:45 06:00 1,2,3,4,5

06 035 Ploieşti Bătrâni Starchiojd(sat Starchiojd) 59 5 22 1 1 08:00 09:20 04:50 06:10 1,2,3,4,5,6,7

59 22 11:30 12:50 07:00 08:20 1,2,3,4,5,6,7

 59 9 1 13:30 14:50 09:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7

 59 9 17:20 18:40 13:15 14:35 1,2,3,4,5,6,7

59 9 19:30 20:50 16:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7

6 36 Ploieşti Vălenii de Munte Posesti(sat Târleşti) 47 4 9 1 1 07:45 09:00 05:30 06:45 1,2,3,4,5,6

 47 9 11:30 12:45 09:45 11:00 1,2,3,4,5,6,7

 47 9 15:15 16:30 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7



 47 9 19:15 20:30 17:00 18:15 1,2,3,4,5,6,7

09 037 Ploieşti Bălţeşti Păcureţi(sat Matita) 31 10 9 2 1 05:25 06:00 04:45 05:20 1,2,3,4,5

 31 9 06:45 07:20 06:00 06:35 1,2,3,4,5

 31 9 09:30 10:05 07:50 08:25 1,2,3,4,5

 31 9 13:00 13:35 11:00 11:35 1,2,3,4,5

 31 9 16:30 17:05 14:00 14:35 1,2,3,4,5

 31 9 19:00 19:35 17:20 17:55 1,2,3,4,5

31 9 07:30 08:05 05:30 06:05 6,7

 31 9 10:00 10:35 08:30 09:05 6,7

 31 9 15:00 15:35 13:00 13:35 6,7

 31 9 19:00 19:35 16:30 17:05 6,7

09 038 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca(sat Trenu) 45 7 9 2 1 07:15 08:35 04:30 05:50 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca(sat Trenu) 45 9 10:30 11:50 05:45 07:05 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca(sat Trenu) 45 9 14:30 15:50 08:45 10:05 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca(sat Trenu) 45 9 17:00 18:20 12:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca 44 9 18:00 19:15 16:30 17:45 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca( sat Trenu) 45 9 19:40 21:00 18:20 19:40 1,2,3,4,5,6,7

 Ploieşti Bălţeşti Chiojdeanca 44 9 23:45 01:00 20:30 21:45 1,2,3,4,5,6,7

09 039 Ploieşti Bălţeşti Salcia 53 5 9 2 1 06:20 07:40 04:40 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 53 9 08:30 09:50 07:00 08:20 1,2,3,4,5

 53 9 15:55 17:15 11:00 12:20 1,2,3,4,5,6

 53 9 18:00 19:20 14:30 15:50 1,2,3,4,5

53 9 20:00 21:20 17:30 18:50 1,2,3,4,5,6,7

12 40 Ploieşti Bălţeşti PodeniiNoi(sat Nevesteasca) 30 6 9 1 1 08:00 08:45     05:30 06:15 1,2,3,4,5,6,7

11:30 12:15     09:30 10:15 1,2,3,4,5,6,7

 13:30 14:15 12:40 13:25 1,2,3,4,5

 16:00 16:45    14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7

19:30 20:15    17:00 17:45 1,2,3,4,5,6,7

00:00 00:45 20:45 21:30 1,2,3,4,5

12 41 Ploieşti Bălţeşti Baltesti(satPodenii Vechi) 24 12 9 2 1 06:00 06:45 05:00 05:45 1,2,3,4,5

 07:30 08:15 06:30 * 07:15 1,2,3,4,5,6,7

 09:00 09:45 07:30 08:15 1,2,3,4,5

 10:30 11:15 08:30 09:15 1,2,3,4,5,6,7

 12:30 13:15 11:30 12:15 1,2,3,4,5

14:30 15:15 13:00 13:45 1,2,3,4,5,6,7

 15:30 16:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5

 16:30 17:15 15:30 16:15 1,2,3,4,5,6,7

 17:30 18:15 16:30 17:15 1,2,3,4,5

18:30 19:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7

 19:35 20:20 18:15 19:00 1,2,3,4,5,



20:05 20:50 19:15 20:00 1,2,3,4,5

07 042 Ploieşti Bălţeşti Cărbuneşti(sat Carbunesti) 47 9 22 4 1 08:00 09:30 04:30 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 47 22 09:45 11:15 05:00 06:30 1,2,3,4,5

 47 22 11:30 13:00 06:00 07:30 1,2,3,4,5,6

 47 22 13:30 15:00 08:00 09:30 1,2,3,4,5,6

 47 22 15:30 17:00 09:15 10:45 1,2,3,4,5,6

 47 22 16:30 18:00 12:30 14:00 1,2,3,4,5,6

 47 22 17:00 18:30 14:30 16:00 1,2,3,4,5,6

 47 22 20:15 21:45 16:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 47 22 23:45 01:15 20:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7

8 043 Ploieşti Bălţeşti Ariceşti Zeletin(sat Aricesti Zeletin) 45 10 22 4 1 07:00* 08:30  4:45*  6:15  1,2,3,4,5,6,7*

 45 22 10:30  12:00  05:15**  06:45 1,2,3,4,5,6,7**

 45 22 12:10 13:40 10:30 12:00 1,2,3,4,5

45 22  13:00  14:30 07:00 08:30 1,2,3,4,5,

 45 22  14:00  15:30 09:00  # 10:30  1,2,3,4,5,6,7#

 45 22  15:00  16:30 12:05 13:35 1,2,3,4,5

 45 22  16:10  17:40  14:30  16:00 1,2,3,4,5,6,7

 45 22 17:45 19:15 16:00  17:30  1,2,3,4,5

 45 22 19:30 21:00 16:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 45 22 23:45 01:15  19:30  21:00  1,2,3,4,5,6

* in zilele 6, 7 cursa se va efectua dupa urmatorul program :plecare la 05,15 din Aricesti Zeletin si retur la 07,30
** in zilele 6, 7 cursa se va efectua dupa urmatorul program :plecare la 07,00 din Aricesti Zeletin si retur la 10,30
# in zilele de 6,7 cursa se va efectua dupa urmatorul program: plecare la 12,05 din Aricesti Zeletin si retur la 14,00

044 Ploiesti Baltesti Soimari ANULAT

08 045 Ploieşti Bălţeşti Surani(sat Surani) 45 9 9 4 1 06:45 08:05 05:15 06:35 1,2,3,4,5

 45 9 07:45 09:05 05:50 07:10 1,2,3,4,5,6,7

 45 9 09:00 10:20 06:20 07:40 1,2,3,4,5

 45 9 10:00 11:20 08:10 09:30 1,2,3,4,5

 45 9 12:30 13:50 09:15 10:35 1,2,3,4,5,6,7

 45 9 13:30 14:50 10:30 11:50 1,2,3,4,5

45 9 17:00 18:20 12:00 13:20 1,2,3,4,5

45 9 18:20 19:40 13:55 15:15 1,2,3,4,5

 45 9 19:00 20:20 15:00 16:20 1,2,3,4,5,6,7

09 046 Ploieşti Bălţeşti Podenii Noi (sat Popesti) 28 8 9 2 1 06:45 07:25 05:00 05:40 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 09:15 09:55 06:15 06:55 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 12:00 12:40 09:00 09:40 1,2,3,4,5,6,7,

*cursa circula sambata si duminica la ora 6



 28 9 13:30 14:10 11:15 11:55 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 15:00 15:40 13:15 13:55 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 16:45 17:25 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 17:45 18:25 16:15 16:55 1,2,3,4,5,6,7,

 28 9 23:45 00:25 20:30 21:10 1,2,3,4,5,6,7,

09 047 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Trenu) 45 10 9 2** 1 06:30 07:40 05:00 06:10 1,2,3,4,5,

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Trenu) 45 9 07:30 08:40 05:15 06:25 6,7

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca (Sat Nucet) 44 9 07:30 08:30 06:00 07:00 1,2,3,4,5

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca (Sat Nucet) 44 9 11:30 12:30 07:45 08:45 1,2,3,4,5

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca (Sat Trenu) 45 9 11:30 12:40 10:00 11:10 6,7

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca (Sat Trenu) 45 9 14:10 15:20 10:00 11:10 1,2,3,4,5

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Nucet) 44 9 15:30 16;30 13:00 14:00 1,2,3,4,5

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Trenu) 45 9 15:15 16:25 13:30 14:40 6,7

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Trenu) 45 9 17:40 18:50 15:30 16:40 1,2,3,4,5

 Ploieşti Urlaţi Chiojdeanca( Sat Trenu) 45 9 19:15 20:25 17:00 18:10 1,2,3,4,5,6,7

09 048 Ploieşti Urlaţi Apostolache 41 4 9 1 1 09:00 09:45 06:00 06:45 1,2,3,4,5,6,7

 41 9 13:45 14:30 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7

41 9 17:00 17:45 15:40 16:25 1,2,3,4,5,6,7

41 9 20:00 20:45 18:15 19:00 1,2,3,4,5,6,7

09 049 Ploieşti Urlaţi Salcia 54 2 22 1 1 13:20 15:20 06:00 08:00 1,2,3,4,5

 54 22 14:30 16:30 08:00 10:00 6,7

09 050 Ploieşti Urlaţi Lapoş 56 5 22 2 1 08:00 09:50 04:20 06:10 1,2,3,4,5,6,7

 10:00 11:50 06:20 08:10 1,2,3,4,5,6,7

12:30 14:20 09:50 11:40 1,2,3,4,5,6,7

 16:30 18:20 12:10 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 19:45 21:35 16:20 18:10 1,2,3,4,5,6,7

09 051 Ploieşti Urlaţi Sângeru( sat Mireş Mare) 51 6 9 2 1 06:30 08:10 04:10 05:50 1,2,3,4,5

 51 9 09:15 11:05 06:10 07:50 1,2,3,4,5

 51 9 13:00 14:40 08:20 10:00 1,2,3,4,5

51 9 14:30 16:10 11:30 13:10 1,2,3,4,5

 51 9 18:30 20:10 15:30 17:10 1,2,3,4,5

 51 9 23:45 01:25 20:15 21:55 1,2,3,4,5

09 052 Ploieşti Urlaţi Tătaru(sat Tataru) 48 7 9 1 1 06:10 07:20 04:45 05:55 1,2,3,4,5,6,7

 48 22 1 07:15 08:25 05:30 06:40 1,2,3,4,5

 48 9 12:00 13:10 07:30 08:40 1,2,3,4,5
48 22 13:45 14:55 11:30 12:40 1,2,3,4,5,6,7

48 9 16:30 17:40 14:00 15:10 1,2,3,4,5

 48 22 17:00 18:10 15:45 16:55 1,2,3,4,5,6,7

 48 9 19:30 20:40 18:00 19:10 1,2,3,4,5

09 053 Ploieşti Urlaţi Gornet Cricov (satDobrota) 43 2 9 1 1 7:15 8:28 4:30 5:43 1,2,3,4,5



 43 9 16:30 17:43 11:30 12:43 1,2,3,4,5

09 054 Ploieşti Urlaţi Ceptura(sat Rotari) 40 5 22 1 1 08:00 09:00 04:45 05:45 1,2,3,4,5,6,7
40 22 11:00 12:00 09:15 10:15 1,2,3,4,5,6,7

 40 22 16:20 17:20 15:00 16:00 1,2,3,4,5,6,7

 40 22 20:20 21:20 19:15:00* 20:15 1,2,3,4,5

 40 22 23:30 00:30 21:30 22:30 1,2,3,4,5

15 055 Ploieşti Plopu Iordacheanu(sat Vărbila) 19 15 9 2 1 05:35 06:05 05:00 05:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 06:35 07:05 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 07:35 08:05 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 08:35 09:05 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 10:00 10:30 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 11:30 12:00 10:45 11:15 1,2,3,4,5,6,7

 9 12:55 13:25 12:15 12:45 1,2,3,4,5,6,7

 9 14:30 15:00 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7

 9 15:00 15:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 9 16:00 16:30 15:10 15:40 1,2,3,4,5

 9 18:00 18:30 16:35 17:05 1,2,3,4,5,6,7

 9 19:00 19:30 17:35 18:05 1,2,3,4,5

 9 20:00 20:30 18:35 19:05 1,2,3,4,5,6,7

 9 21:30 22:00 20:55 21:25 1,2,3,4,5,6,7

 9 00:00 00:30 23:25 23:55 1,2,3,4,5

15 056 Ploieşti Plopu Plopu(sat Hârsa) 19 14 9 2 1 05:30 05:55 05:00 05:25 1,2,3,4,5,6,7

 06:30 06:55 06:00 06:25 1,2,3,4,5,6,7

 07:30 07:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5,6,7

 08:30 08:55 08:00 08:25 1,2,3,4,5,6,7

 10:05 10:30 09:00 09:25 1,2,3,4,5,6,7

 11:35 12:00 10:40 11:05 1,2,3,4,5,6,7

 13:00 13:25 12:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7

 14:35 15:00 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7

 16:05 16:30 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7

 17:00 17:30 15:35 16:00 1,2,3,4,5

 18:05 18:30 16:30 16:55 1,2,3,4,5

 19:05 19:30 17:30 17:55 1,2,3,4,5,6,7

 20:05 20:30 18:30 18:55 1,2,3,4,5,6,7

 21:35 22:00 20:35 21:00 1,2,3,4,5

58 Ploieşti - Valea Călugărească 14 14 22 1 1 05:00 05:20 05:50 06:10 1,2,3,4,5

 06:25 06:45 06:50 07:10 1,2,3,4,5

 07:25 07:45 08:00 08:20 1,2,3,4,5

 10:30 10:50 10:50 11:10 1,2,3,4,5

 11:30 11:50 11:50 12:10 1,2,3,4,5

 12:30 12:50 12:50 13:10 1,2,3,4,5



 13:30 13:50 13:50 14:10 1,2,3,4,5

 14:30 14:50 14:50 15:10 1,2,3,4,5

 15:30 15:50 15:50 16:10 1,2,3,4,5

 16:30 16:50 16:50 17:10 1,2,3,4,5

 17:30 17:50 17:50 18:10 1,2,3,4,5

 18:30 18:50 18:50 19:10 1,2,3,4,5

 19:30 19:50 19:50 20:10 1,2,3,4,5

 20:30 20:50 20:50 21:10 1,2,3,4,5

059 Ploieşti Bucov Valea Calugareasca(sat Radila) 21 7 9 1 1 06:00 06:25 05:20 05:45 1,2,3,4,5

 07:25 07:50 06:30 06:55 1,2,3,4,5

 10:25 10:50 08:00 08:25 1,2,3,4,5

 12:45 13:10 11:30 11:55 1,2,3,4,5

 16:15 16:40 13:20 13:45 1,2,3,4,5

 17:45 18:10 17:00 17:25 1,2,3,4,5

19;15 19;40 18;30 18;55 1,2,3,4,5

16 60 Ploieşti - Albesti-Paleo(sat Vadu Parului) 22 18 9 2 1 19;15 19:40 18:30 18:55 1,2,3,4,5

 22 9 07:25 07:55 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6

 22 9 08:00 08:30 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 08:55 09:25 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6

 22 9 09:55 10:25 08:40 09:10 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 10:45 11:15 09:50 10:20 1,2,3,4,5,6

 22 9 11:25 11:55 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 12:35 13:05 11:40 12:10 1,2,3,4,5,6

 22 9 13:15 13:45 12:20 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 14:25 14:55 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,

 22 9 15:55 16:25 14:10 14:40 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 16:30 17:00 15:10 15:40 1,2,3,4,5,6

 22 9 17:25 17:55 16:30 17:00 1,2,3,4,5,7

18:05 18:35 17:10 17:40 1,2,3,4,5, 6

 22 9 18:45 19:15 18:00 18:30 1,2,3,4,5,7

 22 9 19:55 20:25 18:45 19:10 1,2,3,4,5,6

 22 9 21:00 21:30 20:25 20:55 1,2,3,4,5,

 22 9 23:45 00:15 21:30 22:00 1,2,3,4,5,

61 Ploieşti Tomşani Tomsani(sat Magula) 28 14 9 1 1 06:00 06:40 05:10 05:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 10:00 10:40 06:45* 07:25* 1,2,3,4,5

 9 12:00 12:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5

 9 14:00 14:40 13:00 13:40 1,2,3,4,5,6,7

 9 16:00 16:40 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7

 9 18:15 18:55 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7

 9 20:30 21:10 19:30 20:10 1,2,3,4,5

 9 23:45 00:25 21:30 22:10 1,2,3,4,5



 9 07:45 08:25 05:45 06:25 1,2,3,4,5

 22 1 11:00* 11:40 09:00 09:40 1,2,3,4,5

 22 17:00 17:40* 12:00 12:40 1,2,3,4,5

 22 07:45 08:25 08:30 09:10 6,7

22 11:30 12:10 19:00 19:40 6,7

 22 20:00 20:40 06:45 07:25 6,7

11 062 Ploieşti Ceptura Fântânele 38 7 9 1 1 05:45 06:35 04:45 05:35 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 07:50 08:40 06:50 07:40 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 10:15 11:05 09:00 09:50 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 12:45 13:35 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 16:00 16:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 18:30 19:20 17:00 17:50 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 21:30 22:20 19:30 20:20 1,2,3,4,5,6,7

11 063 Ploieşti - Fulga 48 5 22 1 1 11:00 12:15 05:10 06:25 1,2,3,4,5

48 22 16:00 17:15 13:30 14:45 1,2,3,4,5

48 22 18:40 19:55 17:20 18:35 1,2,3,4,5

48 22 16:00 17:15 14:00 15:15 6,7

 48 22 08:00 09:15 06:00 07:15 6

064 Ploieşti - Ciorani 45 ANULAT

11 65 Ploieşti - Sălciile 50 11 22 1 1 06:10 07:10 04:45 05:45 1,2,3,4,5,7

 50 22 11:00 12:00 07:30 08:30 1,2,3,4,5,6

 50 22 16:30 17:30 12:45 13:45 1,2,3,4,5

 50 22 20:00 21:00 17:25 18:25 1,2,3,4,5

 50 9 1 08:30 09:30 04:45 05:45 1,2,3,4,5,6,7

 50 9 15:00 16:00 11:45 12:45 1,2,3,4,5

 50 9 18:00 19:00 16:45 17:45 1,2,3,4,5

 50 9 23:45 00:45 21:00 22:00 1,2,3,4,5,6,7

50 9 16:00 17:00 12:45 13:45 6,7

50 9 20:00 21:00 17:00 18:00 6,7

50 9 08:30 09:30 07:30 08:30 7

- 66 Ploieşti Colceag(sat Inoteşti) Colceag(sat Parepa-Rusani) 40 10 9 1 1 07:20 08:20 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 09:45 10:45 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 12:00 13:00 08:30 09:30 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 14:00 15:00 10:45 11:45 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 08:30:00* 09:30 12:15:00* 13:15 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 16:00 17:00 13:10 14:10 1,2,3,4,5,6,7

 40 9 17:00:00* 18:00 15:00:00* 16:00 1,2,3,4,5,6,7

 40 22 1 18:30 19:30 17:10 18:10 1,2,3,4,5,6,7

* cursa nu circula pe perioada vacantei scolare



40 22 20:30 21:30 19:30 20:30 1,2,3,4,5,6,7

 40 22 23:45:00* 00:45 21:45:00* 22:45 1,2,3,4,5,6,7

67 Ploieşti Berceni (sat Catunu) 18 11 22 1 1 05:00 05:25 05:30 05:55 1,2,3,4,5,6,7

 06:00 06:25 06:25 06:45 1,2,3,4,5,6,7

 07:15 07:40 07:45 08:10 1,2,3,4,5,6,7

09:15 09:40 09:45 10:10 1,2,3,4,5,6,7

10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7

12:00 12:25 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7

13:30 13:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7

15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7

 16:15 16:40 16:45 17:10 1,2,3,4,5,6,7

 18:15 18:40 18:45 19:10 1,2,3,4,5,6,7

 20:00 20:25 20:30 20:55 1,2,3,4,5,6,7

068 Ploieşti Goga Râfov(sat Sicrita) 21 9 22 1 1 06:00:00* 06:35 05:00:00*/** 05:35 1,2,3,4,5

 
08:00:00* 08:35 07:00:00*/*** 07:35 1,2,3,4,5

 10:00 10:35 09:00:00* 09:35 1,2,3,4,5

 12:00:00* 12:35 11:00 11:35 1,2,3,4,5

 14:00 14:35 13:00:00* 13:35 1,2,3,4,5

 16:00:00* 16:35 15:00 15:35 1,2,3,4,5

 18:00 18:35 17:00:00* 17:35 1,2,3,4,5

 20:00:00* 20:35 19:00 19:35 1,2,3,4,5

 00:00:00* 00:35 21:00:00* 21:35 1,2,3,4,5

13 069 Ploieşti - Gorgota (sat Crivina) 23 12 9 2 1 06:15 07:00 05:15 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 06:45 07:30 05:45 06:30 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 08:15 09:00 07:15 08:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 11:15 12:00 07:45 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 12:15 13:00 11:15 12:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 13:15 14:00 12:15 13:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 14:15 15:00 13:15 14:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 15:15 16:00 14:15 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 17:45 18:30 16:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 18:15 19:00 17:15 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 20:45 21:30 19:15 20:00 1,2,3,4,5,6,7

 23 9 23:45 00:30 19:45 20:30 1,2,3,4,5,6,7

14 70 Ploieşti Potigrafu Gherghiţa (sat Malamuc) 45 12 22 2 1 06:50* 08:05 05:00 06:15 1,2,3,4,5,

 45 22 08:00 09:15 05:30* 06:45 1,2,3,4,5

* cursa se efectueaza S+D,**cursa se efectueaza S+D DE LA ORA 5,25, ***cursa se efectueaza S+D de la ora  6,20

*cursa nu circula sambata si duminica



 45 22 11:45 13:00 08:10 09:25 1,2,3,4,5

 45 22 14:10* 15:25 11:00 12:15 1,2,3,4,5

 45 22 15:30 16:45 13:15 14:30 1,2,3,4,5,

 45 22 17:00 18:15 15:30* 16:45 1,2,3,4,5,

45 22 18:30* 19:45 17:00 18:15 1,2,3,4,5,

45 22 20:00 21:30 18:30* 19:45 1,2,3,4,5,

45 22 07:45 09:00 05:00 06:15 6,7,

45 22 12:45 14:00 10:00 11:15 6

45 22 15:30 16:45 13:15 14:30 6,7,

 45 22 19:30 20:45 17:00 18:15 6,7

* cursa nu circula pe perioada vacantei scolare
071  Ploieşti - Dumbrava

072  Ploieşti Dumbrava Drăgăneşti 34 19 9 5 1 06:15 07:15 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 06:30 07:30 05:15 06:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 07:10 08:10 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 07:30 08:30 06:15 07:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 08:30 09:30 07:00 08:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 09:30 10:30 07:30 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 10:30 11:30 08:15 09:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 11:30 12:30 09:15 10:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 12:30 13:30 10:15 11:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 13:30 14:30 11:15 12:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 14:00 15:00 12:15 13:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 14:30 15:30 13:00 14:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 15:30 16:30 13:15 14:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 16:30 17:30 14:15 15:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 17:30 18:30 15:00 16:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 18:30 19:30 15:15 16:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 19:30 20:30 16:15 17:15 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 20:15 21:15 17:00 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 34 9 00:00 01:00 18:00 19:00 1,2,3,4,5,6,7

073  Ploieşti Râfov Olari(sat Olarii Vechi) 34 15 22 1 1 05:50* 06:50* 04:30* 05:30* 1,2,3,4,5,6,7

 9 1 06:50 07:50 05:45* 06:45* 1,2,3,4,5

 22 08:00* 09:00* 06:55 07:55 1,2,3,4,5,6,7

 9 10:00* 11:00* 08:00* 09:00* 1,2,3,4,5

 22 11:00 12:00 10:00 11:00 1,2,3,4,5,6,7

 9 12:00* 13:00* 11:00* 12:00* 1,2,3,4,5

 22 13:00 14:00 12:00 13:00 1,2,3,4,5,6,7

 9 14:00* 15:00* 13:00* 14:00* 1,2,3,4,5

 22 15:00 16:00 14:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7

ANULAT



 9 16:00* 17:00* 15:00* 16:00* 1,2,3,4,5

 22 17:00 18:00 16:00 17:00 1,2,3,4,5,6,7

 9 18:00* 19:00* 17:00* 18:00* 1,2,3,4,5

22 19:00 20:00 18:00 19:00 1,2,3,4,5,6,7

9 20:00* 21:00* 19:00* 20:00* 1,2,3,4,5

22 23:45* 00:45* 21:00* 22:00* 1,2,3,4,5,6,7

074 Ploieşti Bărcăneşti Puchenii Mari(sat Odăi) 15 14 22 1 1 05:00 05:25 05:30 05:55 1,2,3,4,5

 22 06:00 06:25 06:30 06:55 1,2,3,4,5

 22 07:00 07:25 07:30 07:55 1,2,3,4,5

 9 1 08:00 08:25 08:30 08:55 1,2,3,4,5

 9 09:00 09:25 09:30 09:55 1,2,3,4,5

 9 10:00 10:25 10:30 10:55 1,2,3,4,5

 9 11:00 11:25 11:30 11:55 1,2,3,4,5

 9 12:00 12:25 12:30 12:55 1,2,3,4,5

 9 13:00 13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5

 22 14:00 14:25 14:30 14:55 1,2,3,4,5

 22 15:00 15:25 15:30 15:55 1,2,3,4,5

 22 16:00 16:25 16:30 16:55 1,2,3,4,5

 22 17:00 17:25 17:30 17:55 1,2,3,4,5

 22 18:00 18:25 18:30 18:55 1,2,3,4,5

075 Ploieşti Bărcăneşti Puchenii Mari(sat Odaile) 16 58 9 5 1 05:00* 05:20 05:30:*/** 05:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 05:15 05:35 05:45 06:05 1,2,3,4,5

 9 05:25 05:45 05:55 06:15 1,2,3,4,5

 9 05:35 05:55 06:05 06:25 1,2,3,4,5

 9 05:45 06:05 06:15 06:35 1,2,3,4,5

 9 06:00*/** 06:20 06:30*/** 06:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 06:15 06:35 06:45 07:05 1,2,3,4,5

 9 06:25 06:45 06:55 07:15 1,2,3,4,5

 9 06:35 06:55 07:05 07:25 1,2,3,4,5

 9 06:45 07:05 07:15 07:35 1,2,3,4,5

 9 07:00* 07:20 07:30* 07:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 07:15 07:35 07:45 08:05 1,2,3,4,5

 9 07:30 07:50 08:00 08:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 07:45 08:05 08:15 08:35 1,2,3,4,5

 9 08:00*/** 08:20 08:30*/** 08:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 08:30 08:50 09:00 09:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 09:00* 09:20 09:30* 09:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 09:30 09:50 10:00 10:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 10:00* 10:20 10:30* 10:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 10:30 10:50 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7

*CIRCULA CU PARCURGEREA SATULUI SICRITA



 9 11:00* 11:20 11:30* 11:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 11:30 11:50 12:00 12:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 12:00*/** 12:20 12:30*/** 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 12:15 12:35 12:45 13:05 1,2,3,4,5

 9 12:30 12:50 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 12:45 13:05 13:15 13:35 1,2,3,4,5

 9 13:00* 13:20 13:30* 13:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 13:15 13:35 13:45 14:05 1,2,3,4,5

 9 13:30 13:50 14:00 14:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 13:45 14:05 14:15 14:35 1,2,3,4,5

 9 14:00* 14:20 14:30* 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 14:15 14:35 14:45 15:05 1,2,3,4,5

 9 14:30 14:50 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 14:45 15:05 15:15 15:35 1,2,3,4,5

 9 15:00* 15:20 15:30* 15:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 15:15 15:35 15:45 16:05 1,2,3,4,5

 9 15:30 15:50 16:00 16:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 15:45 16:05 16:15 16:35 1,2,3,4,5

 9 16:00*/** 16:20 16:30*/** 16:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 16:15 16:35 16:45 17:05 1,2,3,4,5

 9 16:30 16:50 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 16:45 17:05 17:15 17:35 1,2,3,4,5

 9 17:00* 17:20 17:30* 17:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 17:15 17:35 17:45 18:05 1,2,3,4,5

 9 17:30:00** 17:50 18:00:00** 18:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 17:45 18:05 18:15 18:35 1,2,3,4,5

 9 18:00* 18:20 18:30* 18:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 18:15 18:35 18:45 19:05 1,2,3,4,5

 9 18:30 18:50 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 18:45 19:05 19:15 19:35 1,2,3,4,5

 9 19:00 19:20 19:30 19:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 19:15 19:35 19:45 20:05 1,2,3,4,5

 9 19:30:00*/** 19:50 20:00:00*/** 20:20 1,2,3,4,5,6,7

 9 19:45 20:05 20:15 20:35 1,2,3,4,5

 9 20:00 20:20 20:30 20:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 20:30:00* 20:50 21:30:00** 21:50 1,2,3,4,5,6,7

 9 22:15 22:35 22:45 23:05 1,2,3,4,5

 9 23:50:00* 00:10 00:20 00:40 1,2,3,4,5

*cursa se efectuează cu parcurgerea satului Odăi de L-V

** CIRCULĂ  SAMBĂTA , DUMINICA  și în SARBĂTORILE LEGALE cu parcurgerea satului Odăi



076 Ploieşti Brazi Brazi( sat Băteşti) 15 29 9 2 1 06:10 06:40 05:10 05:40 1,2,3,4,5

 15 9 06:30 07:00 05:40 06:10 1,2,3,4,5

 15 9 07:00 07:30 06:35 07:05 1,2,3,4,5

 15 9 07:30 08:00 07:05 07:35 1,2,3,4,5

 15 9 08:00 08:30 07:35 08:05 1,2,3,4,5

 15 9 09:30 10:00 08:05 08:35 1,2,3,4,5

 15 9 10:30 11:00 08:35 09:05 1,2,3,4,5

 15 9 11:30 12:00 10:05 10:35 1,2,3,4,5

 15 9 12:30 13:00 11:05 11:35 1,2,3,4,5

 15 9 13:30 14:00 12:05 12:35 1,2,3,4,5

 15 9 14:30 15:00 13:05 13:35 1,2,3,4,5

 15 9 15:30 16:00 14:05 14:35 1,2,3,4,5

 15 9 16:30 17:00 15:05 15:35 1,2,3,4,5

 15 9 17:30 18:00 16:05 16:35 1,2,3,4,5

 15 9 18:00 18:30 17:05 17:35 1,2,3,4,5

 15 9 18:30 19:00 18:05 18:35 1,2,3,4,5

 15 9 19:00 19:30 18:30 19:00 1,2,3,4,5

 15 9 19:30 20:00 19:00 19:30 1,2,3,4,5

 15 9 20:30 21:00 19:30 20:00 1,2,3,4,5

15 9 23:30 00:00 21:00 21:30 1,2,3,4,5

15 9 20:30 21:00 05:20 05:50 6,7

15 9 06:00 06:30 06:35 07:05 6,7

15 9 08:05 08:35 08:35 09:05 6,7

15 9 10:00 10:30 10:35 11:05 6,7

15 9 12:00 12:30 12:35 13:05 6,7

15 9 14:00 14:30 14:35 15:05 6,7

15 9 16:00 16:30 16:35 17:05 6,7

15 9 17:30 18:00 18:00 18:30 6,7

 15 9 20:00 20:30 20:30 21:00 6,7

077 Ploieşti Brazi Brazi(sat Stejaru) 21 13 22 1 1 06:00 06:40 05:25 06:05 1,2,3,4,5,6,7

 21 22 08:00 08:40 07:05 07:45 1,2,3,4,5,6,7

 21 22 11:15 11:55 08:40 09:20 1,2,3,4,5,6,7

 21 22 13:30 14:10 12:00 12:40 1,2,3,4,5

 21 22 15:45 16:25 14:10 14:50 1,2,3,4,5

 21 22 17:30 18:10 16:25 17:05 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 1 19:00 19:40 18:10 18:50 1,2,3,4,5

 21 9 07:10 07:50 06:35 07:15 1,2,3,4,5

 21 9 10:15 10:55 07:45 08:25 1,2,3,4,5

 21 9 12:00 12:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5

 21 9 14:40 15:20 12:40 13:20 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 16:45 17:25 15:20 16:00 1,2,3,4,5,6,7



 21 9 20:20 21:00 17:30 18:10 1,2,3,4,5

Pe sensul Ploiesti -Stejaru lungimea traseului este de 23 km iar timpul de parcurs de 40 min;pe sensul Stejaru Ploiesti lungimea traseului este de 19 km .

17 078 Ploieşti Şirna Sirna(sat Tăriceni) 30 16 9 2 1 06:00 06:35 05:00 05:35 1,2,3,4,5,6,7

 30 9 07:00 07:35 06:00 06:35 1,2,3,4,5

 30 9 08:00 08:35 07:00 07:35 1,2,3,4,5,6,7

 30 9 09:00 09:35 08:00 08:35 1,2,3,4,5

 30 9 10:00 10:35 09:00 09:35 1,2,3,4,5,7

 30 9 11:00 11:35 10:00 10:35 1,2,3,4,5,6,7

 30 9 12:00 12:35 11:00 11:35 1,2,3,4,5,7

 30 9 13:00 13:25 12:00 12:35 1,2,3,4,5

 30 9 14:00 14:35 13:00 13:35 1,2,3,4,5,6,7

 30 9 15:00 15:35 14:00 14:35 1,2,3,4,5

 30 9 16:00 16:35 15:00 15:35 1,2,3,4,5,7

 30 9 17:00 17:35 16:00 16:35 1,2,3,4,5

 30 9 18:00 18:35 17:00 17:35 1,2,3,4,5,6,7

 30 9 19:00 19:35 18:00 18:35 1,2,3,4,5

 30 9 20:00 20:35 19:00 19:35 1,2,3,4,5,7

 30 9 23:00 23:35 21:00 21:35 1,2,3,4,5,6,7

17 79 Ploieşti Şirna(sat Tinosu) Şirna(sat Brăteşti) 33 16 9 2 1 06:30 07:10 05:20:00***/# 06:00 1,2,3,4,5

 33 9 07:30:00* 08:10 06:20:00# 07:00 1,2,3,4,5

 33 9 08:30:00** 09:10 07:20 08:00 1,2,3,4,5

 33 9 09:30 10:10 08:20:00*** 09:00 1,2,3,4,5

 33 9 10:30:00** 11:10 09:20:00/& 10:00 1,2,3,4,5

 33 9 11:30 12:10 10:20 11:00 1,2,3,4,5

 33 9 12:30:00*/** 13:10 11:20:00/& 12:00 1,2,3,4,5

 33 9 13:30 14:10 12:20 13:00 1,2,3,4,5

 33 9 14:30:00** 15:10 13:20:00***/& 14:00 1,2,3,4,5

 33 9 15:30 16:10 14:20 15:00 1,2,3,4,5

 33 9 16:30:00*/** 17:10 15:20:00& 16:00 1,2,3,4,5

 33 9 17:30 18:10 16:20 17:00 1,2,3,4,5

 33 9 18:30:00** 19:10 17:20:00***/& 18:00 1,2,3,4,5

 33 9 19:30:00* 20:10 18:20 19:00 1,2,3,4,5

33 9 20:30:00** 21:10 19:20 20:00 1,2,3,4,5

33 9 23:30 00:10 21:20:00***/# 22:00 1,2,3,4,5,6,7

4 80 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Plaiu Cornului) 28 12 9 2 1 07:30 08:14 05:25 06:00 1,2,3,4,5

*CURSA CIRCULA SI IN ZIUA DE DUMINICA/   **CURSA CIRCULA SAMBATA CU 30 MINUTE MAI DEVREME/***CURSA CIRCULA DUMINICA/  
#-CURSA CIRCULA SAMBATA CU 10 MIN MAI TARZIU:   &- CURSA CIRCULA SAMBATA CU 20 MIN MAI DEVREME



 Câmpina Şotrile 19 9 07:30 08:02 06:40 07:12 1,2,3,4,5,6,7

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 10:00 10:32 09:00 09:32 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Plaiul Cornului) 28 9 12:00 12:44 10:55 11:30 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 13:15 13:47 12:00 12:32 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 14:15 14:47 13:15 13:47 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 15:30 16:02 14:00 14:32 1,2,3,4,5,6,7

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 16:30 17:02 15:00 15:32 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 17:30 18:02 16:15 16:47 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 18:30 19:02 17:15 17:47 1,2,3,4,5,6,7

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Plaiul Cornului) 28 9 20:00 20:44 18:15 18:47 1,2,3,4,5

 Câmpina Şotrile Sotrile(sat Vistieru) 19 9 23:45 00:17 21:30 22:02 1,2,3,4,5

04 081 Câmpina - Valea Doftanei (sat Tesila) 26 5 9 1 1 07:15 07:55 08:30 09:10 1,2,3,4,5

 26 9 11:00 11:40 12:45 13:25 1,2,3,4,5

 26 22 1 1 14:30 15:20 16:00 16:50 1,2,3,4,5

 26 22 15:15 15:55 06:30 07:10 1,2,3,4,5

 26 22 17:30 18:20 05:30 06:20 1,2,3,4,5

04 082 Câmpina Sotrile(sat Lunca Mare) Valea Doftanei(sat Trăisteni) 33 14 22 2 1 06:30 07:40 08:00 09:10 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 07:45 08:55 09:30 10:40 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 10:30 11:40 12:00 13;10 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 11:45 12:55 13:15 14:25 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 13:30 14:40 15:00 16:10 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 15:45 16:55 17:00 18:10 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 16:45 17:55 18:30 19:40 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 18:30 19:40 21:30 22:40 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 20:30 21:40 05:15 06:25 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 23:30 00:40 06:15 07:25 1,2,3,4,5,6,7

 33 22 09:30 10:30 11:00 12:00 1,2,3,4,5,6,7

 33 9 1 12:45 13:45 14:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 33 9 16:15 17:15 17:30 18:30 1,2,3,4,5,6,7

 33 9 19:30 20:30 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7

04 083 Câmpina - Brebu(sat Megiesesc) 13 32 22 5 1 06:15 06:45 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 06:30 07:00 07:15 07:45 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 07:00 07:30 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 07:30 08:00 08:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7,

 13 22 08:00 08:30 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7

13 22 08:30 09:00 09:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7

13 22 09:00 09:30 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 10:00 10:30 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 11:00 11:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 12:00 12:30 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 12:30 13:00 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7



 13 22 13:00 13:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 13:30 14:00 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 14:00 14:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 15:00 15:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 15:30 16:00 16:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 16:00 16:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 16:30 17:00 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 17:00 17:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 17:30 18:00 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 18:00 18:30 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 18:30 19:00 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 19:00 19:30 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 19:30 20:00 05:45 06:15 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 20:00 20:30 05:45 06:15 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 21:00 21:30 22:00 22:30 1,2,3,4,5,6,7

 13 22 23:30 00:00 05:30 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 13 9  1 1 06:45 07:05 07:30 07:50 1,2,3,4,5,6,7

 13 9 09:30 09:50 10:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7

 13 9 11:30 11:50 12:30 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 13 9 14:30 14:50 15:30 15:50 1,2,3,4,5,6,7

 13 9 16:30 16:50 05:30 05:50 1,2,3,4,5,6,7

04 084 Câmpina Brebu Brebu(sat Pietriceaua) 19 8 9 1 1 07:45 08:30 09:00 09:45 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 10:30 11:15 11:30 12:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 12:30 13:15 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 14:30 15:15 15:30 16:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 16:30 17:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 18:30 19:15 19:30 20:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 20:30 21:15 21:30 22:15 1,2,3,4,5,6,7

 19 9 23:30 00:15 05:30 06:15 1,2,3,4,5,6,7

085 Câmpina - Cornu (satCornu de Sus) 10 30 22 3 1 06:45 07:10 07:30 07:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 07:00 07:25 08:00 08:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 07:30 07:55 08:30 08:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 08:00 08:25 09:00 09:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 08:30 08:55 09:30 09:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 09:30 09:55 10:30 10:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 10:30 10:55 11:30 11:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 11:30 11:55 12:30 12:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 12:30 12:55 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 13:00 13:25 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 13:30 13:55 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 14:00 14:25 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7



 10 22 14:30 14:55 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 15:00 15:25 16:00 16:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 15:30 15:55 16:30 16:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 16:00 16:25 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 16:30 16:55 06:15 06:40 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 17:00 17:25 18:30 18:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 17:30 17:55 18:00 18:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 18:00 18:25 06:30 06:55 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 18:30 18:55 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 19:30 19:55 20:15 20:40 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 21:00 21:25 22:00 22:25 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 23:30 23:55 05:45 06:10 1,2,3,4,5,6,7

 10 22 05:30 05:45 06:00 06:15 1,2,3,4,5,6,7

 10 9 1 1 06:30 06:45 07:00 07:15 1,2,3,4,5,6,7

 10 9 09:00 09:25 09:30 09:45 1,2,3,4,5,6,7

 10 9 10:00 10:15 10:30 10:45 1,2,3,4,5,6,7

10 9 11:00 11:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5,6,7

 10 9 12:00 12:15 12:30 12:45 1,2,3,4,5,6,7

86 Câmpina - Banesti (sat Urleta) 7 32 9 2 1 05:30 05:45 06:00 06:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 05:50 06:05 06:15 06:30 1,2,3,4,5

7 9 06:30 06:45 07:00 07:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 07:00 07:15 07:30 07:45 1,2,3,4,5

7 9 07:30 07:45 08:00 08:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 08:00 08:15 08:30 08:45 1,2,3,4,5

7 9 08:30 08:45 09:00 09:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 09:00 09:15 09:30 09:45 1,2,3,4,5

7 9 09:30 09:45 10:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 10:00 10:15 10:30 10:45 1,2,3,4,5

7 9 10:30 10:45 11:00 11:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 11:00 11:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5

7 9 11:30 11:45 12:00 12:15 1,2,3,4,5

7 9 12:00 12:15 12:30 12:45 1,2,3,4,5

7 9 12:30 12:45 13:00 13:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 13:00 13:15 13:30 13:45 1,2,3,4,5

7 9 13:30 13:45 14:00 14:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 14:00 14:15 14:30 14:45 1,2,3,4,5

7 9 14:30 14:45 15:00 15:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 15:00 15:15 15:30 15:45 1,2,3,4,5

7 9 15:30 15:45 16:00 16:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 16:00 16:15 16:30 16:45 1,2,3,4,5

7 9 16:30 16:45 17:00 17:15 1,2,3,4,5,6,7



7 9 17:00 17:15 17:30 17:45 1,2,3,4,5

7 9 17:30 17:45 18:00 18:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 18:00 18:15 18:30 18:45 1,2,3,4,5

7 9 18:30 18:45 19:00 19:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 19:00 19:15 19:30 19:45 1,2,3,4,5

7 9 19:30 19:45 20:00 20:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 20:30 20:45 21:00 21:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 21:00 21:15 22:00 22:15 1,2,3,4,5,6,7

7 9 23:30 23:45 00:00 00:15 1,2,3,4,5,6,7

04 087 Câmpina - Telega(sat Telega) 14 27 22 2 1 07:00 07:35 08:00 08:35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 07:30 08:05 08:30 09:05 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 09:30 10:05 10:30 11:05 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 10:30 11:05 12:00 12:35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 11:45 12:20 13:00 13:35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 13:15 13:50 14:15 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 14:00 14:35 15;00 15;35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 15:30 16:05 16;30 17;05 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 16:15 16:50 17;15 17;50 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 17:30 18:05 18;30 19;05 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 18:30 19;05 20;00 20;35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 19:30 20:05 06:00 6;35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 21:00 21:35 22:00 22:35 1,2,3,4,5,6,7

 14 22 23:30 00:05 06:00 6;35 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 2 1 06:00 06:30 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 06:30 07:00 07:30 8;00 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 08:00 08:30 09;00 09:30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 08;45 09:15 09:30 10;00 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 10;00 10:30 11:00 11;30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 11;00 11;30 11;45 12;15 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 12;30 13:00 13;30 14;00 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 14:45 15;15 15;30 16;00 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 16;00 16;30 17;00 17;30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 17;00 17;30 18;00 18;30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 18;00 18;30 19;00 19;30 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 19;00 19;30 05:45 6;15 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 20:15 20;45 05:15 5;45 1,2,3,4,5,6,7

04 088 Câmpina - Telega(sat Buştenari) 21 7 9 2 1 07:45 08:15 *15:15 06:06 cursele notate

 21 9 12:30 *13:15 *06:45 07:30 cu asterisc

 21 9 14:30 15:00 11:30 12:00 circulă până

 21 9 16:20 16:50 *13:30 14:15 în satul 

 21 9 17:20 *18:05 15:15 15:45 Buştenari-Troiţă



 21 9 18:30 19:00 17:15 17:45 în zilele de

 21 9 20:15 *21:00 19:15 19:45 1,2,3,4,5,6,7

089 Câmpina Scorţeni sat Bordeni 17 ANULAT

090 Tintea Mislea Campina 20 10 9 2 1 05:50 06:20 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6

 07:10 07:40 08:10 08:40 1,2,3,4,5,6

 08:45 09:15 09:20 09:50 1,2,3,4,5,6

 09:55 10:25 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6

 11:05 11:35 11:40 12:10 1,2,3,4,5,6

 12:15 12:45 12:50 13:20 1,2,3,4,5,6

 13:30 14:00 14:25 14:55 1,2,3,4,5,6

 15:10 15:40 15:45 16:15 1,2,3,4,5,6

 16:25 16:55 17:15 17:45 1,2,3,4,5,6

 18:00 18:30 18:45 19:15 1,2,3,4,5,6
091 Câmpina DN1 Băicoi 18 10 9 1 1 06:30 06:50 07:05 07:25 1,2,3,4,5,6

18 9 07:35 07:55 08:10 08:30 1,2,3,4,5
18 9 08:40 09:00 09:30 09:50 1,2,3,4,5
18 9 12:00 12:20 12:30 12:50 1,2,3,4,5
18 9 13:00 13:20 13:30 13:50 1,2,3,4,5
18 9 14:00 14:20 14:30 14:50 1,2,3,4,5
18 9 15:00 15:20 15:30 15:50 1,2,3,4,5
18 9 16:00 16:20 16:30 16:50 1,2,3,4,5,6
18 9 17:00 17:20 17:30 17:50 1,2,3,4,5

18 9 18:00 18:20 06:00 06:20 1,2,3,4,5

19 092 Câmpina DN1 Floreşti (sat Floresti) 14 6 9 1 1 06:30 06:54 07:00 07:24 1,2,3,4,5

 14 9 07:30 07:54 08:00 08:24 1,2,3,4,5

 14 9 12:30 12:54 13:00 13:24 1,2,3,4,5

 14 9 13:30 13:54 14:00 14:24 1,2,3,4,5

 14 9 14:30 14:54 15:00 15:24 1,2,3,4,5

 14 9 19:30 19:54 20:00 20:24 1,2,3,4,5

19 093 Câmpina Floreşti Măgureni(sat Magureni) 17 15 9 2 1 05:30 06:00 06:15 06:45 1,2,3,4,5

 06:00 06:30 06:45 07:15 1,2,3,4,5,6,7

 07:00 07:30 07:45 08:15 1,2,3,4,5,6,7

 08:00 08:30 08:45 09:15 1,2,3,4,5

 10:00 10:30 10:45 11:15 1,2,3,4,5,6,7

 11:00 11:30 11:45 12:15 1,2,3,4,5

 12:00 12:30 12:45 13:15 1,2,3,4,5,6,7

 13:00 13:30 13:45 14:15 1,2,3,4,5

 14::00 14:30 14:45 15:15 1,2,3,4,5

 15:00 15:30 15:45 16:15 1,2,3,4,5,6,7

 16:00 16:30 16:45 17:15 1,2,3,4,5,6,7

 17:00 17:30 17:45 18:15 1,2,3,4,5,6,7



 18:00 18:30 18:45 19:15 1,2,3,4,5,6,7

 19:00 19:30 19:45 20:15 1,2,3,4,5,6,7

 20:00 20:30 20:45 21:15 1,2,3,4,5,6,7

19 094 Câmpina Floreşti Filipeşti Târg(sat Filipesti Targ) 18 8 9 1 1 05:15 05:45 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 07:15 07:45 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 09:15 09:45 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 11:15 11:45 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 13:15 13:45 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 15:15 15:45 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 17:15 17:45 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 19:15 19:45 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7

19 095 Câmpina Floreşti Filipeşti Pădure(sat Minieri) 25 15 22 2 1 05:30 06:00 06:15 06:45 1,2,3,4,5,6,7

 06:30 07:00 07:15 07:45 1,2,3,4,5,6,7

 07:30 08:00 08:15 08:45 1,2,3,4,5,6,7

 08:30 09:00 09:15 09:45 1,2,3,4,5,6,7

 09:30 10:00 10:15 10:45 1,2,3,4,5,6,7

 10:30 11:00 11:15 11:45 1,2,3,4,5,6,7

 11:30 12:00 12:15 12:45 1,2,3,4,5,6,7

 12:30 13:00 13:15 13:45 1,2,3,4,5,6,7

 13:30 14:00 14:15 15:45 1,2,3,4,5,6,7

 14:30 15:00 15:15 15:45 1,2,3,4,5,6,7

 15:30 16:00 16:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7

 16:30 17:00 17:15 17:45 1,2,3,4,5,6,7

 17:30 18:00 18:15 18:45 1,2,3,4,5,6,7

 18:30 19:00 19:15 19:45 1,2,3,4,5,6,7

 19:30 20:00 20:15 20:45 1,2,3,4,5,6,7

19 096 Câmpina Magureni(satCocorăştii Caplii) Măgureni (sat Magureni) 20 17 22 2 1 05:50 06:30 05:20 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 06:30 07:10 05:50 06:30 1,2,3,4,5,67

 20 22 07:30 08:10 07:00 07:40 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 08:30 09:10 07:30 08:10 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 10:05 10:45 08:30 09:10 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 11:05 11:45 09:30 10:10 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 12:05 12:45 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 13:05 13:45 12:00 12:40 1,2,3,4,5,67

 20 22 14:00 14:40 13:00 13:40 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 15:30 16:10 14:00 14:40 1,2,3,4,5,67

 20 22 16:20 17:00 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7

 20 22 17:15 17:55 16:30 17:10 1,2,3,4,5,6,7

 20 9 1 1 17:50 18:30 17:15 17:55 1,2,3,4,5,,6,7

 20 9 18:30 19:10 18:30 19:10 1,2,3,4,5,6,7

 20 9 19:15 19:55 19:45 20:25 1,2,3,4,5,6,7



 20 9 20:45 21:25 20:45 21:25 1,2,3,4,5,6,7

 20 9 23:30 00:10 21:45 22:25 1,2,3,4,5,6,7

097 Poiana Câmpina Câmpina Băneşti 8 58 9 5 1 06:00 06:20 06:00 06:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 06:15 06:35 06:15 06:35 1,2,3,4,5

 8 9 06:30 06:50 06:30 06:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 06:45 07:05 06:45 07:05 1,2,3.4.5

 8 9 07:00 07:20 07:00 07:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 07:15 07:35 07:15 07:35 1,2,3,4,5

 8 9 07:30 07:50 07:30 07:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 07:45 08:05 07:45 08:05 1,2,3,4,5

 8 9 08:00 08:20 08:00 08:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 08:15 08:35 08:15 08:35 1,2,3,4,5

 8 9 08:30 08:50 08:30 08:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 08:45 09:05 08:45 09:05 1,2,3,4,5

 8 9 09.00 09:20 09:00 09:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 09:20 09:40 09:20 09:40 1,2,3,4,5

 8 9 09:40 10:00 09:40 10:00 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 10:00 10:20 10:00 10:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 10:20 10:40 10:20 10:40 1,2,3,4,5

 8 9 10:40 11:00 10:40 11:00 1,2,3,4,5.6.7

 8 9 11:00 11:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 11:20 11:40 11:20 11:40 1,2,3,4,5

 8 9 11:40 12:00 11:40 12:00 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 12:00 12:20 12:00 12:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 12:15 12:35 12:15 12:35 1,2,3,4,5

 8 9 12:30 12:50 12:30 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 12:45 13:05 12:45 13:05 1,2,3,4,5

 8 9 13:00 13:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 13:15 13:35 13:15 13:35 1,2,3,4,5

 8 9 13:30 13.50 13:30 13:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 13.45 14:05 13:45 14:05 1,2,3,4,5

 8 9 14:00 14:20 14:00 14:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 14:15 14:35 14:15 14:35 1,2,3,4,5

 8 9 14:30 14:50 14:30 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 14:45 15:05 14:45 15:05 1,2,3,4,5

 8 9 15:00 15:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 15:15 15:35 15:15 15:35 1,2,3,4,5

 8 9 15:30 15:50 15:30 15:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 15:45 16:05 15:45 16:05 1,2,3,4,5

 8 9 16:00 16:20 16:00 16:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 16:15 16:35 16:15 16:35 1,2,3,4,5



 8 9 16:30 16:50 16:30 16:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 16:45 17:05 16:45 17:05 1,2,3,4,5

 8 9 17:00 17:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 17.15 17:35 17:15 17:35 1,2,3,4,5

 8 9 17:30 17:50 17:30 17:50 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 17:45 18:05 17:45 18:05 1,2,3,4,5

 8 9 18:00 18:20 18:00 18:20 1,2,3,4,5,6,7

 8 9 18:15 18:35 18:15 18:35 1,2,3,4,5

8 9 18:30 18:50 18:30 18:50 1,2,3,4,5,6,7

8 9 18:45 19:05 18:45 19:05 1,2,3,4,5

8 9 19:00 19:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7

8 9 19:30 19:50 19:30 19:50 1,2,3,4,5,6,7

8 9 20:00 20:20 20:00 20:20 1,2,3,4,5,6,7

8 9 20:30 20:50 20:30 20:50 1,2,3,4,5,6,7

8 9 21:00 21:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7

8 9 21:30 21:50 21:30 21:50 1,2,3,4,5,6,7

8 9 22:00 22:20 22:00 22:20 1,2,3,4,5,6,7

8 9 22:30 22:50 22:30 22:50 1,2,3,4,5,6,7

8 9 23:10 23:30 23:10 23:30 1,2,3,4,5,6,7

02 098 Câmpina Poiana Câmpina Provita de jos(sat Drăgăneasa) 11 6 22 1 1 07:45 08:15 08:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7

 11 22 11:15 11:45 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7

 11 22 13:15 13:45 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 11 22 15:30 16:00 16:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7

 11 22 17:00 17:30 17:45 18:15 1,2,3,4,5,6,7

 11 22 18:30 19:00 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7

02 099 Ploiesti Provita de Sus 17 18 22 2 1 06:25 07:00 07:15 07:50 1,2,3,4,5,6,7

 07:45 08:20 08:45 09:20 1,2,3,4,5,6,7

 10:30 11:05 12:00 12:35 1,2,3,4,5,6,7

 12:45 13:20 13:45 14;20 1,2,3,4,5,6,7

 14:00 14:35 14:45 15:20 1,2,3,4,5,6,7

 15:30 16:05 17:00 17:35 1,2,3,4,5,6,7

 16:45 17:20 19:15 19:50 1,2,3,4,5,6,7

 18:30 19:05 06:10 06:45 1,2,3,4,5,6,7

 20:30 21:05 21:30 22:05 1,2,3,4,5,6,7

 23:30 00:05 05:30 06:05 1,2,3,4,5,6,7

 9 1 05:40 06:05 06:20 6;45 1,2,3,4,5,6,7

 07:15 07:40 08:15:00* 8;40 1,2,3,4,5,6,7

 09:30 09:55 10:15 10;40 1,2,3,4,5,6,7

 11:45:00* 12:10 12:30 12;55 1,2,3,4,5,6,7

 13:15 13:40 14:00 14;25 1,2,3,4,5,6,7

 16:00 16:25 16:45 17;10 1,2,3,4,5,6,7



 17:30 17:55 18:30 18:55 1,2,3,4,5,6,7

 19:30 19:55 05:00 5;25 1,2,3,4,5,6,7

03 100 Câmpina Breaza Adunaţi 19 8 22 2 1 06:15 06:47 05:30 06:02 1,2,3,4,5

 19 22 07:45 08:17 06:30 07:02 1,2,3,4,5

 19 22 11:00 11:32 07:00 07:32 1,2,3,4,5

 19 22 14:00 14:32 08:40 09:12 1,2,3,4,5

 19 22 15:15 15:47 13:30 14:02 1,2,3,4,5

 19 22 16:00 16:32 14:50 15:22 1,2,3,4,5

 19 22 17:00 17:32 16:00 16:32 1,2,3,4,5

 19 22 23:30 00:02 21:30 22:02 1,2,3,4,5

03 101 Breaza - Adunaţi 6 16 9 1 1 06:15 06:30 06:45 07:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 07:15 07:30 07:45 08:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 08:15 08:30 08:45 09:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 09:15 09:30 09:45 10:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 10:15 10:30 10:45 11:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 11:15 11:30 11:45 12:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 12:15 12:30 12:45 13:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 13:15 13:30 13:45 14:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 14:15 14:30 14:45 15:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 15:15 15:30 15:45 16:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 16:15 16:30 16:45 17:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 17:15 17:30 17:45 18:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 18:15 18:30 18:45 19:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 19:15 19:30 19:45 20:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 20:15 20:30 20:45 21:00 1,2,3,4,5,6

 6 9 21:15 21:30 21:45 22:00 1,2,3,4,5,6

102 Talea - Sinaia 34 6 9 1 1 06:00 06:40 06:55 07:35 1,2,3,4,5,6,7
 34 9 07:40 08:20 08:55 09:35 1,2,3,4,5,6,7
 34 9 12:50 13:30 13:55 14:35 1,2,3,4,5,6,7
 34 9 14:40 15:20 15:25 16:05 1,2,3,4,5,6,7
 34 9 16:30 17:10 17:25 18:05 1,2,3,4,5,6,7
 34 9 19:00 19:40 20:00 20:40 1,2,3,4,5,6,7

103 Talea - Câmpina 26 7 9 1 1 05:45 06:35 06:55 07:45 1,2,3,4,5,6

 26 9 07:55 08:45 08:55 09:45 1,2,3,4,5,6

 26 9 09:55 10:45 10:55 11:45 1,2,3,4,5,6

 26 9 11:55 12:45 13:15 14:05 1,2,3,4,5,6

 26 9 14:15 15:05 15:15 16:05 1,2,3,4,5,6

 26 9 16:15 17:05 17:15 18:05 1,2,3,4,5,6

 26 9 18:15 19:05 19:15 20:05 1,2,3,4,5,6

104 Secăria Comarnic Sinaia 23 11 22 2 1 05:50 06:35 07:10 07:55 1,2,3,4,5,6,7

*cursa circulă până în satul Valea Bradului pe perioada anului școlar cu excepția vacanțelor scolare.



 23 22 07:00 07:45 08:10 08:55 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 08:10 08:55 09:25 10:10 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 10:30 11:15 11:35 12:20 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 13:00 13:45 14:10 14:55 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 15:10 15:55 16:10 16:55 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 16:00 16:45 17:10 17:55 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 17:30 18:15 18:35 19:20 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 19:00 19:45 20:30 21:15 1,2,3,4,5,6,7

23 22 20:00 20:45 22:50 23:35 1,2,3,4,5,6,7

 23 22 21:30 22:15 23:10 23:55 1,2,3,4,5,6,7

105 Băicoi Scorteni Telega 17 14 9 1 1 05:45 06:15 05:10 05:40 1,2,3,4,5, 6, 7

 17 9 06:55 07:25 06:20 06:50 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 08:05 08:35 07:30 08:00 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 09:15 09:45 08:40 09:10 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 10:25 10:55 09:50 10:20 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 11:35 12:05 11:00 11:30 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 12:45 13:15 12:10 12:40 1,2,3,4,5, 6,7

 17 9 13:55 14:25 13:20 13:50 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 15:05 15:35 14:30 15:00 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 16:15 16:45 15:40 16:10 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 17:25 17:55 16:50 17:20 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 18:35 19:05 18:00 18:30 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 19:45 20:15 19:10 19:40 1,2,3,4,5, 6,7

17 9 21:00 21:30 20:20 20:50 1,2,3,4,5, 6,7

106 Plopeni - Vâlcăneşti 18 ANULAT

10 107 Mizil - Gura Vadului(sat Perşunari) 9 13 9 1 1 06:45 06:55 06:25 06:35 1,2,3,4,5,6

 07:25 07:35 07:05 07:15 1,2,3,4,5

 08:00 08:10 07:45 07:55 1,2,3,4,5,6

 09:30 09:40 08:30 08:40 1,2,3,4,5

 11:00 11:10 10:30 10:40 1,2,3,4,5,6

 12:00 12:10 11:30 11:40 1,2,3,4,5,6

 13:00 13:10 12:30 12:40 1,2,3,4,5,

 14:00 14:10 13:30 13:40 1,2,3,4,5,6

16:00 16:10 15:00 15:10 1,2,3,4,5,

16:30 16:40 16:15 16:25 1,2,3,4,5,6

17:00 17:10 16:45 16:55 1,2,3,4,5

18:00 18:10 17:30 17:40 1,2,3,4,5

 19:00 19:10 18:30 18:40 1,2,3,4,5

10 108 Mizil Jugureni Jugureni(sat Marginea Pădurii) 17 5 9 1 1 08:00 08:30 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7

11:00 11:30 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6

14:00 14:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5



17:00 17:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

19:00 19:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5

10 109 Mizil Fulga Sălciile 26 6 22 1 1 07:30 08:05 06:45 07:20 1,2,3,4,5

 10:30 11:05 08:15 08:50 1,2,3,4,5

 12:50 13:25 11:45 12:20 1,2,3,4,5

 14:20 14:55 13:35 14:10 1,2,3,4,5

16:50 17:25 15:45 16:20 1,2,3,4,5

 18:20 18:55 17:35 18:10 1,2,3,4,5

10 110 Mizil Gura Vadului Călugăreni 18 10 9 1 1 06:50 07:20 06:15 06:45 1,2,3,4,5

 08:10 08:40 07:30 08:00 1,2,3,4,5,6,7

 10:00 10:30 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7

 12:00 12:30 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7

 13:20 13:50 12:40 13:10 1,2,3,4,5

14:40 15:10 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 17:00 17:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

18:40 19:10 18:00 18:30 1,2,3,4,5

20:00 20:30 19:20 19:50 1,2,3,4,5

 19:00 19:30 18:00 18:30 6,7

10 111 Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 8 22 1 1 07:30 08:00 06:20 06:50 1,2,3,4,5

 Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 10:30 11:00 08:20 08:50 1,2,3,4,5

 Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 14:20 14:50 12:00 12:30 1,2,3,4,5

Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 16:50 17:20 15:00 15:30 1,2,3,4,5

Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 19:00 19:30 17:30 17:50 1,2,3,4,5

Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 07:30 08:00 06:50 07:20 6,7

Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 14:20 14:50 08:15 08:45 6,7

Mizil - Boldeşti Grădiştea 18 22 15:50 16:20 15:00 15:30 6

10 112 Mizil Vadul Săpat Fântânele 12 15 22 1 1 06:20 06:35 06.00 06:15 1,2,3,4,5,6,7

 07:05 07:20 06:45 07:00 1,2,3,4,5,

 07:45 08:00 07:25* 07:40* 1,2,3,4,5

 

*6,7 pleaca la ora 
07.00 din Fantanele 

si ora 08.00 din 
Mizil 

 08:30 08:45 08:05 08:20 1,2,3,4,5,

 09:15 09:30 08:50 09:05 1,2,3,4,5

 10:00 10:15 09:35 09:50 1,2,3,4,5,6,7

 11:00 11:15 10:20 10:35 1,2,3,4,5,

 12:00 12:15 11:20 11:35 1,2,3,4,5,6,7

 13:00 13:15 12:20 12:35 1,2,3,4,5,

14:00 14:15 13:20 13:35 1,2,3,4,5,6,7

15:00 15:15 14:20 14:35 1,2,3,4,5



16:10 16:25 15:20 15:35 1,2,3,4,5,6,7

17:00 17:15 16:30 16:45 1,2,3,4,5,6,7

18:00 18:15 17:20 17:35 1,2,3,4,5,6,7

19:00 19:15 18:20 18:35 1,2,3,4,5

10 113 Mizil - Colceag (sat ParepaRuşani) 20 6 9 1 1 07:45 08:15 06:30 07:00 1,2,3,4,5

 12:40 13:10 09:00 09:30 1,2,3,4,5

 15:30 16:00 14:00 14:30 1,2,3,4,5

 17:00 17:30 16:10 16:40 1,2,3,4,5

12:30 13:00 09:30 10:00 6

 14:00 14:30 13:10 13:40 6

06 114 Vălenii de Munte - Teişani(sat Olteni) 7 12 9 1 1 06:50 07:00 06:00 06:10 1,2,3,4,5,6

 7 9 07:30 07:40 07:10 07:20 1,2,3,4,5,6

 7 9 09:00 09:10 08:30 08:40 1,2,3,4,5,6

 7 9 10:00 10:10 09:30 09:40 1,2,3,4,5,6

 7 9 11:00 11:10 10:30 10:40 1,2,3,4,5,6

 7 9 12:00 12:10 11:30 11:40 1,2,3,4,5,6

 7 9 13:00 13:10 12:30 12:40 1,2,3,4,5

 7 9 14:10 14:20 13:30 13:40 1,2,3,4,5

 7 9 15:15 15:25 14:30 14:40 1,2,3,4,5

7 9 16:45 16:55 16:10 16:20 1,2,3,4,5

 7 9 17:45 17:55 17:10 17:20 1,2,3,4,5

 7 9 19:00 19:10 18:10 18:20 1,2,3,4,5

06 115 Vălenii de Munte Izvoarele Izvoarele(sat Schiuleşti) 16 8 9 1 1 07:00 07:24 06:00 06:24 1,2,3,4,5

 16 9 07:30 07:54 10:30 10:54 6,7

 16 9 10:30 10:54 07:30 07:54 1,2,3,4,5,

 16 9 11:30 11:54 11:00 11:24 1,2,3,4,5,

 16 9 13:00 13:24 12:00 12:24 1,2,3,4,5

 16 9 14:45 15:09 13:45 14:09 1,2,3,4,5

16 9 17:30 17:54 15:30 15:54 1,2,3,4,5,

 16 9 19:30 19:54 18:15 18:39 1,2,3,4,5

06 116
Vălenii de Munte - Măneciu (sat 

MăneciuUngureni)
18 19 9 3 1 06:35 07:05 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 06:50:00* 07:55 07:15 07:45 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 07:20 07:50 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 08:30 09:00 08:30:00* 09:35 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 09:00 09:30 09:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 10:15 10:45 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 10:30 11:00 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 11:00 11:30 11:35 12:05 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 11:30 12:00 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7



 18 9 12:10 12:40 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 13:00 13:40 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 14:15 14:45 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 15:10 15:40 15:25 15:55 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 16:10 16:40 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 17:00 17:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 18:30 19:00 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7

 18 9 19:05 19:35 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7

18 9 19:45 20:15 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7

18 9 22:00 22:30 20:20 20:50 1,2,3,4,5,6,7

6 117 Vălenii de Munte Drajna Posesti(sat Târleşti) 20 8 9 1 1 06:25 07:05 05:45 06:25 1,2,3,4,5,6,7

 20 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 09:15 09:55 07:10 07:50 1,2,3,4,5

 20 9 11:35 12:15 10:50 11:30 1,2,3,4,5

 20 9 13:05 13:45 12:20 13:00 1,2,3,4,5

 20 9 15:00 15:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5

 20 9 17:15 17:55 15:45 16:25 1,2,3,4,5,6,7

20 9 19:10 19:50 18:15 18:55 1,2,3,4,5

20 9 15:00 15:40 10:50 11:30 6,7

6 118 Vălenii de Munte Bătrâni Starchiojd(sat Starchiojd) 28 16 22 1 1 07:15 07:55 05:45 06:25 1,2,3,4,5,6

 28 22 10:30 11:10 08:00 08:40 1,2,3,4,5,6

 28 22 14:00 14:40 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6

 28 22 16:00 16:40 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6

 28 22 19:00 19:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6

 28 9 1 1 06:45 07:25 07:30 08:10 1,2,3,4,5,6

 28 9 09:15 09:55 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6

 28 9 13:00 13:40 14:00 14:40 1,2,3,4,5,6

28 9 15:00 15:40 16:00 16:40 1,2,3,4,5,6

28 9 17:15 17:55 18:05 18:45 1,2,3,4,5,6

28 9 07:15 07:55 05:45 06:25 7

28 9 09:15 09:55 08:00 08:40 7

28 9 15:00 15:40 11:00 11:40 7

28 9 17:15 17:55 16:00 16:40 7

28 9 19:00 19:40 18:05 18:45 7

28 22 14:00 14:40 15:00 15:40 7

06 119 Vălenii de Munte Drajna Cerasu(sat Slon) 21 10 9 1 1 07:00 07:35 05:45 06:20 1,2,3,4,5,6,7

 21 22 1 09:15 09:50 07:00 07:35 1,2,3,4,5

 21 9 11:00 11:35 08:15 08:50 1,2,3,4,5,6,7

21 22 13:00 13:35 11:10 11:45 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 14:00 14:35 13:00 13:35 1,2,3,4,5

* CURSELE SE VOR EFECTUA CU PARCURGEREA SATULUI CHEIA



 21 22 15:00 15:35 14:00 14:35 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 17:20 17:55 15:45 16:20 1,2,3,4,5

 21 22 19:30 20:05 17:30 18:05 1,2,3,4,5,6,7

21 9 21:10 21:45 20:00 20:35 1,2,3,4,5,6,7

 21 22 12:00 12:35 08:15 08:50 6,7

06 120 Vălenii de Munte - Predeal Sărari(sat Sarari) 8 8 9 1 1 04:05 04:18 04:30 04:43 1,2,3,4,5

 8 9 06:05 06:18 06:20 06:33 1,2,3,4,5

 8 9 07:00 07:13 07:30 07:43 1,2,3,4,5,6

 8 9 09:10 09:23 11:30 11:43 1,2,3,4,5,6

 8 9 13:30 13:43 13:50 14:03 1,2,3,4,5

 8 9 14:10 14:23 14:30 14:43 1,2,3,4,5

 8 9 15:30 15:43 15:45 15:58 1,2,3,4,5

 8 9 17:10 17:23 17:30 17:43 1,2,3,4,5

 8 9 19:10 19:23 19:30 19:43 1,2,3,4,5

06 121 Vălenii de Munte - Predealul Sarari(sat Poienile) 12 13 9 1 1 05:45 06:05 05:15 05:35 1,2,3,4,5

 12 9 07:30 07:50 06:15 06:35 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 09:00 09:20 08:00 08:20 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 10:00 10:20 09:25 09:45 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 11:00 11:20 10:30 10:50 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 12:30 12:50 11:45 12:05 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 13:30 13:50 12:50 13:10 1,2,3,4,5

 12 9 15:30 15:50 14:30 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 16:30 16:50 15:50 16:10 1,2,3,4,5

 12 9 17:30 17:50 16:50 17:10 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 18:30 18:50 17:50 18:10 1,2,3,4,5,6,7

 12 9 19:20 19:40 19:00 19:20 1,2,3,4,5

 12 9 20:00 20:20 19:40 20:00 1,2,3,4,5,6,7

6 122 Ploieşti - Gornet(sat Cuib) 22 15 22 1 1 06:20 07:00 05:10 05:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 22 08:00 08:40 05:50 06:30 1,2,3,4,5,6,7

 22 22 10:15 10:55 07:05 07:45 1,2,3,4,5,6,7

 22 22 11:15 11:55 09:30 10:10 1,2,3,4,5,6,7

 22 22 12:15 12:55 11:00 11:40 1,2,3,4,5

 22 9 1 1 14:15 14:55 12:00 12:40 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 15:15 15:55 13:00 13:40 1,2,3,4,5

 22 9 16:30 17:10 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 17:30 18:10 16:00 16:40 1,2,3,4,5

 22 9 18:30 19:10 17:10 17:50 1,2,3,4,5

 22 9 19:30 20:10 18:10 18:50 1,2,3,4,5

 22 9 20:50 21:30 19:10 19:50 1,2,3,4,5

 22 9 21:20 22:00 20:10 20:50 1,2,3,4,5



 22 9 23:45 00:25 21:20 22:00 1,2,3,4,5

22 9 20:00 20:40 17:15 17:55 6,7

123 Ploiesti Manesti 26 7 22 1 1 05:45 06:15 05:00 05:35 1,2,3,4,5

07:30 08:05 06:20 06:55 1,2,3,4,5,6,7

10:15 10:50 08:15 08:50 1,2,3,4,5,6,7

11:45 12:20 11:00 11:35 1,2,3,4,5

14:00 14:35 12:45 13:20 1,2,3,4,5,6,7

16:45 17:20 16:00 16:35 1,2,3,4,5

19:45 20:20 17:45 18:20 1,2,3,4,5,6,7

124 Ploieşti Plopeni Cocorasti Misli(sat Ţipăreşti) 24 9 9 1 1 06:00 06:28 05:30 05:58 1,2,3,4,5,6

 24 9 0 7:30 0 7:58  06:45*  07:13 1,2,3,4,5,6

 24 9 09:15*  09:43  8:00*  8:28 1,2,3,4,5,6

24 9  11:00  11:28  10:00  10:28 1,2,3,4,5,6

24 9  13:00* 13:28  12:00*  12:28 1,2,3,4,5,6

24 9  14:15*  14:43 13:30* 13:58 1,2,3,4,5,6

24 9  16:25*  16:53 15:40 16:08 1,2,3,4,5,6

24 9  18:30  18:58 17:00 17:28 1,2,3,4,5,6

24 9  20:25  20:53 19:00 19:28 1,2,3,4,5,6

                     Plopeni. Restul cur                           tul curselor se vor efectua cu parcurgerea statiilor de pe DJ 102 care strabate orasul Plopeni

125 Ploieşti Plopeni Bertea 44 11 9 3 1 07:00 08:10 05:30 06:40 1,2,3,4,5,6,7
 44 9 07:45 08:55 06:15 07:25 1,2,3,4,5
 44 9 09:30 10:40 07:00 08:10 1,2,3,4,5,6,7

44 9 11:00 12:10 09:00 10:10 1,2,3,4,5,6,7
 44 9 11:50 13:00 09:30 10:40 1,2,3,4,5
 44 9 13:30 14:40 12:00 13:10 1,2,3,4,5,6,7
 44 9 15:40 16:50 13:30 14:40 1,2,3,4,5,6,7
 44 9 17:30 18:40 16:00 17:10 1,2,3,4,5,6,7
 44 9 16:40 17:50 15:00 16:10 1,2,3,4,5

44 9 19:00 20:10 17:15 18:25 1,2,3,4,5,6,7
44 9 20:30 21:40 19:00 20:10 1,2,3,4,5,6,7

5 126 Ploieşti Plopeni Aluniş 38 6 9 1 1 07:15 08:15 05:40* 06:40 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 09:45 10:45 08:30* 09:30 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 12:15* 13:15 11:00 12:00 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 15:15* 16:15 14:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 17:45 18:45 16:30 17:30 1,2,3,4,5,6,7

 38 9 20:10 21:10 19:00 20:00 1,2,3,4,5,6,7

127 Ploiesti Slănic 42 16 9 4 1 06:45 07:45 05:20 06:20 1,2,3,4,5
42 9 07:30 08:30 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7
42 9 08:00 09:00 07:00 08:00 1,2,3,4,5,6,7
42 9 08:30 09:30 08:50 09:50 1,2,3,4,5,6,7

* cursele marcate, se vor efectua cu parcurgerea cartierului Diana din Plopeni. Restul curselor se vor efectua cu parcurgerea statiilor de pe DJ 102 care strabate orasul Plopeni



42 9 09:10 10:10 09:50 10:50 1,2,3,4,5,6,7
42 9 10:20 11:20 11:20 12:20 1,2,3,4,5,6,7
42 9 11:00 12 :00 10:50 11:50 1,2,3,4,5
42 9 11:30 12:30 12:50 13:50 1,2,3,4,5,6,7
42 9 12:50 13:50 14:25 15:25 1,2,3,4,5,6,7
42 9 14:40 15:40 14:50 15:50 1,2,3,4,5,6,7
42 9 13:45 14:45 15:20 16:20 1,2,3,4,5
42 9 16:00 17:00 15:50 16:50 1,2,3,4,5,6,7
42 9 17:15 18:15 16:45 17:45 1,2,3,4,5,6,7
42 9 18:00 19:00 17:15 18:15 1,2,3,4,5,6,7
42 9 18:40 19:40 18:20 19:20 1,2,3,4,5,6,7

42 9 20:00 21:00 19:20 20:20 1,2,3,4,5,6,7

128 Ploieşti Lipăneşti Dumbrăveşti(sat Malaiesti de Jos) 19 11 9 2 1 07:00 07:38 06:00 06:38 1,2,3,4,5

 19 9 08:00 08:38 08:00 08:38 1,2,3,4,5

 19 9 10:00 10:38 09:00 09:38 1,2,3,4,5

 19 9 11:00 11:38 11:00 11:38 1,2,3,4,5

 19 9 12:00 12:38 12:00 12:38 1,2,3,4,5

 19 9 13:00 13:38 13:00 13:38 1,2,3,4,5

 19 9 14:00 14:38 14:00 14:38 1,2,3,4,5

 19 9 15:00 15:38 15:00 15:38 1,2,3,4,5

 19 9 16:00 16:38 16:00 16:38 1,2,3,4,5

 19 9 17:00 17:38 17:00 17:38 1,2,3,4,5

 19 9 19:00 19:38 19:00 19:38 1,2,3,4,5

07 129 Ploieşti Bălţeşti Carbunesti(sat Gogeasca) 49 3 22 1 1 07:10 08:50 05:00 06:40 1,2,3,4,5,6,7

 49 22 14:00 15:40 08:30 10:10 1,2,3,4,5,6,7

 49 22 18:45 20:25 15:45 17:25 1,2,3,4,5,6,7

130 Ploieşti Parc Bucov Bucov(Colonie Pleaşa) 8 13 9 1 1 06:00 0 6:15 0 5:40 0 5:55 1,2,3,4,5

 06:40 06:55 0 6:20 06:35 1,2,3,4,5

 07:30 07:45 0 7:00 07:15 1,2,3,4,5,6

08:30 0 8:45 0 8:00 08:15 1,2,3,4,5,6,7

0 9:30 0 9:45 0 9:00 09:15 1,2,3,4,5

11:00 11:15 10:00 10:15 1,2,3,4,5,6

14:00 14:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5

 15:00 15:15 14:20 14:35 1,2,3,4,5,6,7

16:00 16:15 15:20 15:35 1,2,3,4,5,6,7

 18:00 18:15 17:20 17:35 1,2,3,4,5

 19:00 19:15 18:20 18:35 1,2,3,4,5

 19:50 20:05 19:20 19:35 1,2,3,4,5

20:30 20:45 20:10 20:25 1,2,3,4,5,6,7

09 131 Ploieşti Urlaţi Iordăcheanu(sat Iordacheanu) 37 5 9 1 1 6:45 7:20 5:40 6:15 1,2,3,4,5



 37 9 10:45 11:20 7:45 8:20 1,2,3,4,5

 37 9 15:00 15:35 12:45 13:20 1,2,3,4,5

 37 9 18:00 18:35 16:00 16:35 1,2,3,4,5

 37 9 21:00 21:35 19:00 19:35 1,2,3,4,5

132 Ploieşti - Ciorani 40 15 9 3 1 06:45 07:25 05:45 06:25 1,2,3,4,5,6,7

 07:30 08:10 06:00 06:40 1,2,3,4,5,6,7

 08:30 09:10 06:20 07:00 1,2,3,4,5,6,7

 09:30 10:10 07:30 08:10 1,2,3,4,5,6,7

 10:30 11:10 08:20 09:00 1,2,3,4,5,6,7

 11:30 12:10 09:20 10:00 1,2,3,4,5,6,7

 12:30 13:10 10:20 11:00 1,2,3,4,5,6,7

 13:00 13:40 11:20 12:00 1,2,3,4,5,6,7

 14:00 14:40 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7

 15:00 15:40 13:35 14:15 1,2,3,4,5,6,7

 16:00 16:40 14:20 15:00 1,2,3,4,5,6,7

 17:30 18:10 15:20 16:00 1,2,3,4,5,6,7

 18:30 19:10 16:20 17:00 1,2,3,4,5,6,7

19:10 19:50 17:20 18:00 1,2,3,4,5,6,7

 19:30 20:10 18:20 19:00 1,2,3,4,5,6,7

13 133 Ploieşti - Gorgota(sat Fanari) 21 32 9 5 1 06:30 07:12 05:30 06:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 07:00 07:42 06:00 06:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 07:30 08:12 06:30 07:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 08:00 08:42 07:00 07:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 08:30 09:12 07:30 08:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 09:00 09:42 08:00 08:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 09:30 10:12 08:30 09:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 10:00 10:42 09:00 09:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 10:30 11:12 09:30 10:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 11:00 11:42 10:00 10:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 11:30 12:12 10:30 11:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 12:00 12:42 11:00 11:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 12:30 13:12 11:30 12:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 13:00 13:42 12:00 12:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 13:30 14:12 12:30 13:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 14:00 14:42 13:00 13:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 14:30 15:12 13:30 14:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 15:00 15:42 14:00 14:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 15:30 16:12 14:30 15:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 16:00 16:42 15:00 15:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 16:30 17:12 15:30 16:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 17:00 17:42 16:00 16:42 1,2,3,4,5,6,7



 21 9 17:30 18:12 16:30 17:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 18:00 18:42 17:00 17:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 18:30 19:12 17:30 18:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 19:00 19:42 18:00 18:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 19:30 20:12 18:30 19:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 20:00 20:42 19:00 19:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 20:30 21:12 19:30 20:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 21:00 21:42 20:00 20:42 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 21:30 22:12 20:30 21:12 1,2,3,4,5,6,7

 21 9 23:45 00:27 21:15 21:57 1,2,3,4,5,6,7

134 Ploieşti Păuleşti Paulesti(satGăgeni) 

135 Băicoi Floresti(satCălineşti)ipeştii de Târg(sat Filipeștii de Tâ 22 14 9 2 1 06:05 06:50 06:05 06:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 07:05 07:50 07:05 07:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 08:05 08:50 08:05 08:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 09:05 09:50 09:05 09:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 10:05 10:50 10:05 10:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 11:05 11:50 11:05 11:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 12:05 12:50 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 22 9 13:05 13:50 13:05 13:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 14:05 14:50 14:05 14:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 15:05 15:50 15:05 15:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 16:05 16:50 16:05 16:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 17:05 17:50 17:05 17:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 18:05 18:50 18:05 18:50 1,2,3,4,5,6,7

22 9 19:05 19:50 19:05 19:50 1,2,3,4,5,6,7

10 136 Mizil Baba Ana Baba Ana(sat Cireşanu) 7 14 9 1 1 06:40 06:51 06:15 06:26 1,2,3,4,5

 07:20 07:31 07:00 07:11 1,2,3,4,5,6

 08:00 08:11 07:41 07:51 1,2,3,4,5

 09:30 09:41 08:20 08:31 1,2,3,4,5,6

 10:45 10:56 10:00 10:11 1,2,3,4,5

 11:50 12:01 11:30 11:41 1,2,3,4,5

 12:30 12:41 12:10 12:21 1,2,3,4,5,6

 13:30 13:41 13:00 13:11 1,2,3,4,5

14:20 14:31 14:00 14:11 1,2,3,4,5,6

16:20 16:31 15:00 15:11 1,2,3,4,5,6

17:00 17:11 16:40 16:51 1,2,3,4,5

17:50 18:01 17:25 17:36 1,2,3,4,5

 18:30 18:41 18:10 18:21 1,2,3,4,5

19:10 19:21 18:50 19:01 1,2,3,4,5

137 Ploieşti Plopeni Ştefeşti (sat Scurtesti0 42 9 9 2 1 06:55 08:00 05:30 06:35 1,2,3,4,5,6,7
 08:10 09:15 06:45 07:50 1,2,3,4,5

ANULAT



 10:00 11:05 08:00 09:05 1,2,3,4,5,6,7
 12:30 13:35 10:30 11:30 1,2,3,4,5
 13:05 14:10 11:30 12:35 1,2,3,4,5,6,7
 15:00 16:15 13:45 14:50 1,2,3,4,5
 16:10 17:15 14:45 15:50 1,2,3,4,5,6,7

18:15 19:20 16:45 17:50 1,2,3,4,5
 19:30 20:35 17:45 18:50 1,2,3,4,5,6,7

09 138 Ploieşti Urlaţi Iordacheanu(satValea Cucului) 32 6 22 1 1 06:00 06:50 05:00 05:50 1,2,3,4,5,6,7

 32 22 07:45 08:35 06:40 07:30 1,2,3,4,5

 32 22 10:45 11:35 09:00 09:50 1,2,3,4,5

 32 22 14:00 14:50 12:00 12:50 1,2,3,4,5

 32 22 16:30 17:20 15:00 15:50 1,2,3,4,5,6,7

 32 22 19:30 20:20 17:30 18:20 1,2,3,4,5

139 Băicoi Plopeni Slănic 34 7 9 2 1 07 :00 08 :00 05 :40 06 :40 1,2,3,4,5,6,7

34 9 10 :10 11 :10 08 :15 09 :15 1,2,3,4,5,6,7

34 9 11 :10 12 :10 09 :00 10 :00 1,2,3,4,5,6,7

34 9 13 :05 14 :05 11 :40 12 :40 1,2,3,4,5,6,7

34 9 15 :35 16 :35 14 :20 15 :20 1,2,3,4,5,6,7

34 9 17 :00 18 :00 15 :30 16 :30 1,2,3,4,5,6,7

34 9 19 :10 20 :10 17 :30 18 :30 1,2,3,4,5,6,7

14 140 Ploieşti Balta Doamnei Balta Doamnei(sat Bâra) 30 7 9 1 1 08:00  08:50 05:45 06:35 1,2,3,4,5,
 15:30  16:20 11:00 11:50 1,2,3,4,5
 18:30 19:20 17:30 18:20 1,2,3,4,5,
 08:00 08:50 05:30 06:00 6,7
 11:45 12:35 10:30 11:20 6
 15:30 16:20 13:45 14:35 6,7

20:00 20:50 17:30 18:20 6,7

18 141 Ploieşti Floreşti Măgureni 36 6 9 1 1 07:30 08:10 06:45 07:25 1,2,3,4,5,6,7

 09:30 10:10 08:10 08:50 1,2,3,4,5,6,7

 11:30 12:10 10:10 10:50 1,2,3,4,5,6,7

 13:30 14:10 12:10 12:50 1,2,3,4,5,6,7

 16:30 17:10 14:10 14:50 1,2,3,4,5,6,7

 18:30 19:10 17:10 17:50 1,2,3,4,5,6,7

13 142
Ploieşti Gorgota Poienarii Burchii(sat Podu 

Valeni) 46 6 22 1 1
09:00 09:55 07:00 07:55

1,2,3,4,5,6,7

 11:00 11:55 10:00 10:55 1,2,3,4,5,6,7

13:15 14:10 12:00 12:55 1,2,3,4,5,6,7

15:15 16:10 14:15 15:10 1,2,3,4,5,6,7

 18:00 18:55 16:15 17:10 1,2,3,4,5,6,7

 20:00 20:55 19:00 19:55 1,2,3,4,5,6,7

16 143 Ploieşti Albeşti Paleologu Albesti(sat Cioceni) 23 10 22 1 1 5:50 06:20 05:15 05:45 1,2,3,4,5



 23 22 07:10 07:40 06:30 07:00 1,2,3,4,5
 23 22 08:20 08:50 07:45 08:15 1,2,3,4,5
 23 22 10:20 10:50 09:20 09:50 1,2,3,4,5
 23 22 11:50 12:20 11:00 11:30 1,2,3,4,5
 23 22 14:30 15:00 12:25 12:55 1,2,3,4,5
 23 22 16:00 16:30 15:10 15:40 1,2,3,4,5
 23 22 17:15 17:45 16:40 17:10 1,2,3,4,5
 23 22 18:30 19:00 17:50 18:20 1,2,3,4,5

23 22 19:40 20:10 19:05 19:35 1,2,3,4,5

04 144 Câmpina Telega Telega(sat Meliceşti) 14 6 9 1 1 06:15 06:45 05:30 06:00 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 11:00 11:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5

 14 9 13:00 13:30 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7

14 9 14:30 15:00 15:15 15:45 1,2,3,4,5

14 9 16:15 16:45 13:45 14:15 1,2,3,4,5,6,7

 14 9 18:30 19:00 17:15 17:45 1,2,3,4,5,6,7

145 Cornu Comarnic Sinaia 30 ANULAT

09 155 Urlaţi - Ceptura(sat Rotari) 11 8 9 1 1 07:10 07:35 06:30 07:05 1,2,3,4,5,6,7

11 9 09:00 09:25 07:40 08:05 1,2,3,4,5

11 9 10:20 10:45 09:45 10:10 1,2,3,4,5

11 9 12:15 12:40 11:30 11:55 1,2,3,4,5

11 9 13:45 13:10 13:00 13:25 1,2,3,4,5,7

11 9 16:00 16:25 14:50 15:15 1,2,3,4,5

11 9 18:15 18:40 17:00 17:25 1,2,3,4,5

11 9 19:30 19:55 18:45 19:10 1,2,3,4,5,6,7



PROPUNERE GRUPARE RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL PRAHOVA

    
Necesar 

parc auto
COD 

TRASEU DENUMIRE TRASEU

ZONA N-V -32 TRASEE
GRUPA 1

2 PLOIEŞTI – CÂMPINA – AZUGA 8
4 PLOIESTI –BREAZA- SINAIA 8

15 SINAIA – BUŞTENI – AZUGA 6
102 TALEA-SINAIA 1
103 TALEA CAMPINA 1
104 SINAIA-COMARNIC-SECARIA 2
11 CAMPINA -BREAZA 7
100 CÂMPINA-BREAZA- ADUNAŢI 2

TOTAL GRUPA 1 (8 TRASEE) 35
GRUPA 2

80 CÂMPINA- ŞOTRILE 2
81 CÂMPINA- VALEA  DOFTANEI (SAT TEŞILA) 2

82 CÂMPINA-ŞOTRILE (SAT LUNCA MARE) – VALEA DOFTANEI 
(SAT TRĂISTIENI) 3

83 CÂMPINA -BREBU (SAT MEGIEŞESC) 6
84 CÂMPINA- BREBU (SAT PIETRICEAUA) 1
85 CAMPINA –CORNU DE SUS 4
87 CÂMPINA – TELEGA (SAT TELEGA) 4
88 CÂMPINA – TELEGA (SAT BUŞTENARI) 2
144 CÂMPINA – TELEGA (SAT MELICEŞTI) 1

TOTAL GRUPA 2(9 TRASEE) 25
GRUPA 3

31 PLOIEŞTI – PLOPENI – COSMINELE 2
125 PLOIESTI-PLOPENI -BERTEA 3
126 PLOIEŞTI-PLOPENI-ALUNIŞ 1
127 PLOIESTI-PLOPENI-SLANIC 4
124 PLOIESTI-PLOPENI-COCORASTII MISLII 1
137 PLOIESTI-PLOPENI-STEFESTI(SAT SCURTESTI) 2

TOTAL GRUPA 3 (6  TRASEE) 13

ZONA  N-E  40 TRASEE
GRUPA 4

8 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE 7
17 VALENII DE MUNTE-SLANIC 1

33 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE – MĂNECIU ( SAT MĂNECIU 
PĂMÂNTENI) 2

34 PLOIEŞTI – VALENII DE MUNTE – CERASU ( SAT SLON) 1

35 PLOIESTI – BĂTRÂNI – STARCHIOJD ( SAT STARCHIOJD) 2

36 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE –POSEŞTI (SAT TÂRLEŞTI) 1

114 VĂLENII DE MUNTE – TEIŞANI (SAT OLTENI) 1
115 VĂLENII DE MUNTE-IZVOARELE (SAT SCHIULEŞTI) 1

116 VĂLENII DE MUNTE –MĂNECIU (SAT MANECIU Ungureni;SAT 
CHEIA) 3

117 VĂLENII DE MUNTE – DRAJNA-POSEŞTI (SAT TÂRLEŞTI) 1



118 VĂLENII DE MUNTE-BATRANI- STARCHIOJD (SAT 
STARCHIOJD) 2

119 VALENII DE MUNTE –DRAJNA- CERAŞU (SAT SLON) 2

120 VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI (SAT SĂRARI) 1

121 VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI (SAT POIENILE) 1

122 PLOIEŞTI – GORNET (SAT CUIB) 2
TOTAL GRUPA 4 ( 15 TRASEE) 28

GRUPA 5
40 PLOIESTI-BALTESTI-NEVESTEASCA 1
41 PLOIESTI-BALTESTI-PODENII NOI 2
42 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CARBUNEŞTI (SAT CARBUNEŞTI) 4

43 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-ARICEŞTII ZELETIN (SAT ARICEŞTII 
ZELETIN) 4

45 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-SURANI (SAT SURANI) 4

37 PLOIEŞTI – BĂLŢEŞTI – PĂCUREŢI (SAT MATITA) 2
38 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CHIOJDEANCA(SAT TRENU) 2
39 PLOIEŞTI -BALŢEŞTI-SALCIA 2
46 PLOIEŞTI – BĂLŢEŞTI – PODENII NOI (SAT POPEŞTI) 2

TOTAL GRUPA 5  (10 TRASEE) 24
GRUPA 6

9 PLOIESTI-URLATI 5
47 PLOIEŞTI-URLAŢI-CHIOJDEANCA (SAT TRENU;SAT NUCET) 2
48 PLOIEŞTI-URLAŢI-APOSTOLACHE 1
49 PLOIEŞTI-URLAŢI-SALCIA 1
50 PLOIEŞTI-URLAŢI-LAPOŞ 2
51 PLOIEŞTI-URLAŢI-SÂNGERU(SAT MIREŞU MARE) 2
52 PLOIEŞTI-URLAŢI-TATARU(SAT TATARU) 2
53 PLOIEŞTI-URLAŢI-GORNET CRICOV (SAT DOBROTA) 1
54 PLOIEŞTI-URLAŢI-CEPTURA(SAT ROTARI) 1
55 PLOIESTI-VARBILA 2
56 PLOIESTI-PLOPU 2
62 PLOIESTI –CEPTURA -FANTANELE 1
131 PLOIEŞTI-URLAŢI-IORDĂCHEANU(SAT IORDACHEANU) 1
138 PLOIEŞTI-URLAŢI-IORDACHEANU(SAT VALEA CUCULUI) 1
155 URLAŢI-CEPTURA(SAT ROTARI)-MIZIL 1

TOTAL GRUPA 6 (15 TRASEE) 25
ZONA  S-E  27 TRASEE

GRUPA 7
107 MIZIL –GURA VADULUI(SAT PERŞUNARI) 1
108 MIZIL-JUGURENI (SAT MARGINEA PĂDURII) 1
110 MIZIL- GURA VADULUI-CALUGARENI 1
136 MIZIL-BABA ANA-BABA ANA(SAT CIREŞANU) 1
109 MIZIL –FULGA -SALCIILE 1
111 MIZIL- BOLDEŞTI GRADIŞTEA (SAT BOLDEŞTI) 1
112 MIZIL-VADU SAPAT- FANTANELE(SAT FANTANELE) 1
113 MIZIL –COLCEAG(SAT PAREPA-RUŞANI) 1

TOTAL GRUPA 7 ( 8 TRASEE) 8
GRUPA 8

10 PLOIESTI -ALBESTI -MIZIL 4
60 PLOIESTI-VADU PARULUI 2
61 PLOIESTI TOMSANI 2
63 PLOIEŞTI-FULGA 1
65 PLOIEŞTI-SĂLCIILE 2
66 PLOIESTI-COLCEAG-PAREPA 2
132 PLOIEŞTI-CIORANI 3

129 PLOIEŞTI-BALŢEŞTI-CARBUNEŞTI (SAT GOGEASCA) 1



143 PLOIEŞTI-ALBESTI-CIOCENI 1
TOTAL GRUPA 8( 8 TRASEE) 17

GRUPA 9

72 PLOIEŞTI-DUMBRAVA DRAGANESTI 5

73 PLOIESTI-RAFOV -OLARI 2
68 * PLOIESTI-GOGA- RAFOV 1
69 PLOIESTI-CRIVINA 2
70 PLOIESTI-POTIGRAFU-MALAMUC 2
74 PLOIESTI-BARCANESTI-SAT ODAILE 2
78* Ploiesti-SIRNA 2
79 PLOIESTI-SIRNA -SIRNA 2

133* PLOIESTI-GORGOTA 5
140 PLOIESTI-BALTA DOAMNEI 1
142 PLOIESTI-GORGOTA-POENARII BURCHII 1

TOTAL GRUPA 9 (11 TRASEE) 25
ZONA  S-V   21 TRASEE

GRUPA 10
24 PLOIESTI-ARICESTI -CALINESTI 2
27 PLOIESTI-FLORESTI-DITESTI 1
28 PLOIESTI-TARGSORU NOU 1
29 PLOIESTI-SAT MINER 1
141 PLOIESTI-FLORESTI-MAGURENI 1
21 PLOIESTI-MANESTI COADA IZVORULUI 1
123 PLOIESTI-ZALHANAUA COADA IZVORULUI 1

TOTAL GRUPA 10(7 TRASEE) 8
GRUPA 11

91 CAMPINA DN1- BAICOI 1
92 CÂMPINA-DN1-FLOREŞTI (SAT FLOREŞTI ) 1
93 CÂMPINA-FLOREŞTI-MĂGURENI (SAT MĂGURENI) 2

94 CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE TÂRG (SAT FILIPEŞTII DE 
TÂRG) 1

95 CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE PĂDURE (SAT MINIERI) 2

96 CÂMPINA-MĂGURENI (SAT COCORĂŞTII CAPLII)-MĂGURENI 
(SATMAGURENI) 3

97 CAMPINA –POIANA CAMP-BANESTI 5

98 CÂMPINA – POIANA CÂMPINA - PROVIŢA DE JOS (SAT 
DRĂGĂNEASA) 1

99 CÂMPINA - POIANA CAMPINA - PROVIŢA DE SUS(SAT IZVORU) 3

135 BAICOI-CALINESTI-FILIPESTI DE TARG 2
TOTAL GRUPA 11(10 TRASEE) 21

GRUPA 12
86 CAMPINA -URLETA 2
90 CAMPINA-MISLEA TINTEA 2
14 CAMPINA-COCORASTI-PLOPENI 6
139 BAICOI –PLOPENI-SLANIC 2
20 PLOIESTI -BAICOI-SCORTENI 2
16 PLOPENI-BAICOI-FLORESTI 2
105 BAICOI-SCORTENI-TELEGA 1

TOTAL GRUPA 12 ( 7 TRASEE) 17

ZONA  POLUL DE CRESTERE PLOIESTI-PRAHOVA- GRUPA 13

5 PLOIEŞTI – BOLDEŞTI-SCĂENI (CARTIER SECIU) 6
6 PLOIEŞTI – PLOPENI  5



7 PLOIEŞTI – PĂULEŞTI – BĂICOI 6
22 PLOIEŞTI-TÂRGŞORU VECHI (SAT STĂNCEŞTI) 1
23 PLOIEŞTI -TÂRGŞORU VECHI (SAT STREJNIC) 3

25 PLOIEŞTI-ARICEŞTII RAHTIVANI-ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT 
NEDELEA) 3

26 PLOIEŞTI- ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT TÂRGŞORU NOU) 1

30 PLOIEŞTI – BLEJOI – PĂULEŞTI (SAT COCOŞEŞTI) 1
32 PLOIEŞTI – BLEJOI 2

58 PLOIEŞTI – VALEA CĂLUGĂREASCĂ 1

59 PLOIEŞTI – BUCOV – VALEA CĂLUGĂREASCĂ (SAT RADILA) 1

67 PLOIEŞTI – BERCENI 1
76 PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT BĂTEŞTI) 2
77 PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT STEJARU) 2
75 PLOIE;TI-BARCANESTI-PIETROSANI 5
128 PLOIESTI-LIPANESTI-DUMBRAVESTI 2
130 PLOIEŞTI – PARC BUCOV -BUCOV(COLONIE PLEAŞA) 1
134 PLOIEȘTI - PĂULEȘTI (SAT GĂGENI)   4

TOTAL GRUPA 13( 17 TRASEE) 47
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