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Anexa nr. 2 la HCJ nr. _____din data de __________ 
 

Regulamentul de efectuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate,             
in județul Prahova 

CAPITOLUL I  
Dispoziții generale 

 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public 
județean de persoane definind modalitățile şi condițiile-ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, 
indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport 
rutier/transportatorii autorizați şi utilizatorii serviciilor. Acesta a fost elaborat    avându-se în vedere prevederile: 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 
modificările și completările ulterioare (art.17 alin.1 lit.l); 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului comun 131/1401/2019 al A.N.R.S.C. şi A.N.A.P. privind documentele standard şi 
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; 

- Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean 
de persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local şi ale altor acte normative din domeniul transporturilor; 

- Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 
(2) Prevederile prezentului regulament, elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare din 
domeniul transporturilor rutiere, se aplică serviciilor de transport public județean de persoane prin curse 
regulate efectuate cu autobuze în județul Prahova. 
(3) Serviciile de transport public județean se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor 
prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean, ale 
reglementărilor naționale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum 
şi ale acordurilor şi convențiilor internaționale la care România este parte. 

 
Art. 2. Organizarea şi efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public județean trebuie să 
asigure satisfacerea unor cerințe şi nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, şi anume: 
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației şi ale operatorilor economici pe teritoriul 
unităților administrativ-teritoriale; 
b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului şi calității transportului public județean; 
c) deplasarea în condiții de siguranță şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a 
persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin polițe de asigurări; 
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la 
piața transportului public județean; 
e) optimizarea funcționării pieței transportului public județean prin asigurarea unui cadru concurențial 
normal, dinamic şi loial. 
f) asigurarea executării unui transport public județean de persoane prin curse regulate suportabil, in ceea 
ce privește tariful de transport. 
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Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum  urmează: 
1. abatere gravă – următoarele situații: 

- încălcarea repetată a prevederilor privind emiterea legitimațiilor de călătorie, conform 
prevederilor prezentului regulament; 

- efectuarea serviciului de transport public județean cu punerea în pericol a siguranței 
călătorilor; 

- nerespectarea nivelului tarifelor de transport în vigoare, la momentul verificării acestora; 
- neacoperirea capacității de transport; 
- nerespectarea programului de circulație; 

2. activitate de transport public județean - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, 
deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe şi în condiții prestabilite, efectuate în cadrul 
serviciilor prevăzute la art.1 alin (2); 

3. 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; 

4. autovehicul – orice vehicul rutier care se deplasează prin propulșie proprie; 
5. autobuz – autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, 

conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi care are mai mult de 
9 locuri pe scaune, inclușiv locul conducătorului auto; 

6. autogară – spațiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staționarea autobuzelor la 
peroane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi pentru a oferi condiții și servicii pentru 
autobuze și persoanele aflate în așteptare; 

7. autoritate județeana de transport și autorizare – compartimentul specializat de transport public  
județean din cadrul Consiliului Județean Prahova, respectiv Serviciul Transport, în calitatea sa de 
structură locală cu atribuții de autorizare în domeniul serviciului; 

8. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în 
principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație şi realizarea unui transport în condiții 
de siguranță și confort; 

9. capăt de traseu – stația de plecare sau stația de destinație a unui traseu, utilizată pentru 
urcarea/coborârea persoanelor, după caz, a persoanelor transportate prin curse regulate de transport 
rutier public; 

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

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

12. 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 și 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 şi în punctele de îmbarcarea/debarcare a călătorilor; 

13. copie conformă a licenței comunitare - document în baza căruia se efectuează transport rutier contra 
cost, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru fiecare dintre autovehiculele sau 
ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost; 

14. cursă – parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiași 
serviciu de transport public județean de persoane; 
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15. grafic de circulație – document care conține denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, stațiile 
publice principale/secundare aflate pe traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare/sosire din 
capetele de traseu și din stațiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează 
serviciul regulat; 

16. inspecție tehnică periodică – operațiune de control periodic a vehiculelor aflate în exploatare, care 
privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, 
protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință; 

17. licență comunitară - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, 
care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier; 

18. licență de traseu1 – reprezintă actul tehnic şi juridic emis de Consiliul Județean Prahova, opozabilă 
față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că operatorul are dreptul să presteze 
serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit 
traseu, conform Programului de transport aprobat; 

19. 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 ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeași 
măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit;  

20. omologare – procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației 
în vigoare, că un tip de autovehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă 
satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare; 

21. operator de transport rutier – întreprindere care desfășoară activitatea de transport rutier de 
persoane prin curse regulate; 

22. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, 
posesoare a unui certificat de competentă profesională și care este angajată pe bază de contract de 
muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a operatorului ; 

23. program de transport public județean - programul întocmit şi aprobat de Consiliul Județean 
Prahova, prin care se stabilesc grupele de trasee, traseele pentru transportul public județean de 
persoane prin curse regulate între localitățile județului, numărul de km/sens, programele de 
circulație, capetele de traseu sau stațiile publice, numărul şi capacitatea minimă a autovehiculelor 
necesare; capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris 
în certificatul de clasificare pe stele sau categorii; 

24. program de circulație - documentul utilizat în transportul public județean de persoane prin curse 
regulate, care conține, în principal, informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, 
stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a 
curselor; 

25. serviciul de transport public județean – serviciul care asigură transportul de persoane la intervale 
stabilite, prin trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite; 

26. serviciu regulat – serviciu care asigură transportul de persoane la intervale stabilite, pe trasee 
stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite; 

27. stație publică – punctul de pe traseul unui serviciu de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă  în dotare 
un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi 
coborârea persoanelor transportate. Stațiile publice pot fi principale unde operatorii pot îmbarca sau 
debarca liber calatorii și stații secundare unde operatorii pot îmbarca sau debarca selectiv calatorii 
funcție de specificațiile din Programul de Transport Județean.; 

28. tarif de transport / de călătorie – tarif plătit anticipat de utilizator operatorului de transport, 
reprezentând contravaloarea transportului; 

 
29. transport rutier public județean – transport rutier care se efectuează între două localități situate pe 
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teritoriul aceluiași județ, fără a depăși teritoriul județului respectiv; 
30. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două 

capete, pe care se efectuează transport public județean de persoane prin curse regulate2. 
31. utilizator al serviciului de transport public județean – călătorul/persoana fizică beneficiară a 

serviciului; 
32. sistem de management al traficului intrajudetean -  sistem inteligent de transport ce cuprinde 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 poziției mijloacelor de transport, cu ajutorul sistemului GPS și 
a comunicațiilor wireless, transmiterea şi recepționarea mesajelor text de la dispecerat către 
mijloacele de transport, informarea călătorilor în stațiile de autobuz prin predicția orelor de sosire a 
vehiculelor în fiecare stație şi afișarea lor în panouri de informații, furnizarea unor informații din 
trafic sau de interes general, cum ar fi anunțuri explicite de întârzieri, alerte, data/timpul curent sau 
temperatura ambiantă 

 
Art. 3. (1) Consiliul Județean Prahova, în calitate de autoritate locală de reglementare are, în principal, 
următoarele atribuții: 

a) aprobă proiectele de regulamente, de organizare și funcționare a serviciului public de transport 
județean, în conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile legii nr. 92/2007 și cu 
alte reglementări în vigoare; 

b) emite licențe de traseu în serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate. 
(2) Pot executa serviciul public de transport județean de persoane la nivelul județului Prahova operatorii 
de transport rutier deținători ai licențelor eliberate în condițiile legii. Aceștia pot fi: 

a) societăți înființate de unitatea administrativ-teritorială; 

b) societăți rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes județean 
ori a serviciilor publice de transport de specialitate subordonate autorității administrației publice 
locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar ori 
coproprietar, de către unitatea administrativ-teritorială;  

c) societăți comerciale cu capital social privat sau mixt, deținătoare de licențe de transport valabile, 
cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui 
contract de leasing, înmatriculate în Județul Prahova; 

d) servicii publice de interes județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate 
în subordinea Consiliului Județean Prahova. 

e) asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate prestarea transportului 
public local de persoane; 

f) operatorii de transport rutier, astfel cum aceștia sunt definiți și licențiați conform prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 
 
 
 

______________ 
1 A fost eliminata sintagma „sau curse regulate speciale” deoarece acest tip de transport a fost eliminat din sfera de competenta a 
consiliilor județene, potrivit Legii nr.328/2018 
2 A fost eliminata sintagma „sau curse regulate speciale” deoarece acest tip de transport a fost eliminat din sfera de competenta a 
conșiliilor județene, potrivit Legii nr.328/2018 
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Art. 4. (1)Indiferent de forma de gestiune a serviciului, Consiliul Județean Prahova va urmări prin exercitarea 
atribuțiilor, competentelor și drepturilor ce ii revin conform legii ca efectuarea serviciului se va realiza în 
condiții de siguranță rutieră, calitate și confort în concordanță cu interesul general al utilizatorilor/călătorilor           
din județul Prahova, în conformitate cu legislația în vigoare. 
(2) 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. 

 
(3) 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 116  
trasee, structurate pe 12 grupe de trasee. 

 
(4) 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. Ofertanții pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor loturi. 

(5) 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). Prețul contractului reprezintă 
valoarea totală ofertată pe 7 ani (durata contractului) pentru lotul pentru care se depune oferta și nu va 
depăși valoarea totală estimată. Ofertele care conțin o valoare mai mare decât valoarea estimata, atrag 
excluderea ofertantului/ofertanților din procedura de achiziție publica. 

(6)  
CAPITOLUL II  

Efectuarea transportului public județean 
 

SECTIUNEA 1 
Principiile si obiectivele efectuării transportului public județean 

 
Art.5. (1) Transportul public județean se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 
92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ- teritoriale cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, ale reglementărilor naționale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Uniunii Europene în vigoare din 
domeniul transporturilor rutiere Regulamentului (CE) nr.1.370/2007, precum și ale acordurilor și 
convențiilor internaționale la care România este parte. 

(2) Ordonanța de urgență nr. 130 din 21 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 
Articolul LI 
(1) Termenele prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
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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, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă 
până la data de 31.12.2022. 

(2) Consiliile județene care până la 31.12.2021 nu finalizează procedurile pentru încheierea 
contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, 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, sunt obligate să 
le finalizeze în cursul anului 2022. 

(3) Răspunderea pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) este în sarcina exclusivă a 
autorităților administrației publice locale și a compartimentelor de specialitate cu responsabilități 
în realizarea acesteia.“ 

(4) În sensul prevederilor legale de la nivelul anului 2022, in cursul anului 2022, 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. Termenul pentru încheierea contractelor de delegare este 31.12.2022. 

 
Art.6. (1) Transportul public județean (serviciul) se poate efectua numai cu autovehicule rutiere, denumite 
generic mijloace de transport având o vechime maxima de 9 ani la data semnării contractului de delegare 
cat si pe toata perioada delegării serviciului si a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice 
în vigoare având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător 
conform prevederilor legale în vigoare.   
(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în tara sau în străinătate, 
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. 
(3) Serviciul se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de 
transport și dotate cu tahografe, limitatoare de viteză, sisteme GPS funcționale și conectate la 
infrastructura de monitorizare a Consiliului Județean Prahova, în conformitate cu reglementările legale  în 
vigoare. 

 
Art.7. 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 celorlalți participanți 
la trafic. 

 
Art.8. Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure: 
 

a) creșterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de 
transport public local de persoane prin curse regulate; 

b) accesul la serviciile de transport public local şi protecția categoriilor sociale defavorizate; 

c) informarea publicului călător; 

d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, 
siguranță şi confort; 
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e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente; 

f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 

g) Accesul la informare prin intermediul unei platforme web live și mobile pentru gestionarea 
transportului județean de persoane prin curse regulate; 

h) atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i din Regulamentul (CE) nr. 
1.370/2007, în conformitate cu prevederilor Legii nr. 51/2006 și a legislației în domeniul achizițiilor 
publice. 
 

 
SECTIUNEA 2 

Licențe, autorizații si alte documente necesare pentru efectuarea transportului public județean 
 
Art.9. Serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către 
operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care dețin licență de traseu valabilă. 

 
Art. 10. Serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai între 
localitățile județului Prahova. 

 
Art.11. (1) Operatorii de transport autorizați au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în 
comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele  documente: 

a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberate de emitentul licenței; 
b) programul de circulație 
c) copia conformă a licenței de transport6; 
d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 

operatorului de transport autorizat; 
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul  este 

utilizat în baza unui asemenea contract; 
f) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini; 
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 

sarcina operatorului de transport, în copie; 
h) certificatul de competentă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de 

persoane, valabil, după caz; 
i) certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 
j) certificatul de clasificare pe categorii al autovehiculului; 
k) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

 
(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic 
documentele menționate la punctul (1). 

 
Art.12. Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de 
persoane prin curse regulate si este valabila numai însoțită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul 
de circulație. 
 
Art.13. (1) Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor 
de transport în comun necesar pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație. 
Serviciul se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin 
licență de traseu valabilă pe traseul respectiv precum si contract de delegare gestiune valid, așa cum acesta 
este prevăzut în programul de transport județean prin curse regulate. 
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(2) Atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate se finalizează prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului. Licența de traseu 
reprezintă actul tehnic și juridic emis de autoritatea județeană competentă 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 de transport rutier cu autobuze. 
(3) Licențele de traseu pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se 
eliberează de către autoritatea de autorizare, pentru fiecare traseu, pe baza hotărârii Consiliului Județean 
Prahova de atribuire în gestiune delegată a serviciului. 
(4) Modelul licențelor de traseu a serviciului de transport public județean prin curse regulate și a caietului 
de sarcini ale licențelor de traseu sunt cele prevăzute în Ordinul comun 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 in judetul Prahova, realizat cu autobuze și se constituie anexă la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului. 

(5) Dovada atribuirii serviciului de transport județean o reprezintă licența de traseu, emisă de autoritatea 
de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 
utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. 
(6) Durata de valabilitate a licenței de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii 
publice. 
(7) 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. 
(8) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

a) Stațiile publice principale și secundare, precum și distanțele dintre acestea; 
b) Orele de plecare, respectiv de sosire; 
c) Zilele în care se efectuează transporturile. 

(9) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă. 
(10) O copie a fiecărei licențe de traseu eliberate și a caietului de sarcini al acesteia se arhivează prin  grija 
autorității de autorizare. 
(11) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică in scris de către operatorul 
de transport rutier Consiliului Județean Prahova, în termen de 72 de ore de la data constatării, acestea 
înlocuindu-se cu un document nou. 
(12) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. 
(13) Retragerea licenței de traseu se face de Consiliul Județean Prahova în următoarele cazuri: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia; 
b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:  

i) când licența de traseu a fost obținută prin furnizarea unor documente care conțineau informații 
eronate;  

ii) când operatorul de transport rutier, deținător al licenței de traseu, a încredințat spre efectuare 
altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de 
traseu; 

c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:  
i) în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puțin de 95% 

din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație al licenței de traseu, prevăzute a se efectua 
într-o lună calendaristică;  

ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 2 ori într-o lună calendaristică, unul 
dintre vehicule, fără respectarea condițiilor de înlocuire a acestora; 

iii)  în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a fost depistat de către 
organele/autoritățile abilitate cu funcții de control, de 2 ori într-o lună calendaristica, 
îmbarcând/debarcând calatorii, in și din stațiile secundare unde nu are dreptul, conform licenței 
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de traseu, programului și a graficului de traseu. 
iv) in cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a înlocuit autovehiculele cu 

care a câștigat licitația (demonstrat prin CIV) fără a respecta obligațiile asumate prin licitație. 
d) la încetarea activității operatorului de transport rutier; 
e) la retragerea licenței de transport; 
f) la încetarea înainte de termen, pe baza acordului de voință al pârților, a contractului de delegare a 

gestiunii serviciului încheiat între Județul 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, județean sau local o impune; 

h) la rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului încheiat între Județul Prahova și 
operatorul de transport rutier. În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licențele 
de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 90 de zile. În intervalul de 90 de zile, Consiliul 
Județean Prahova va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier; 

i) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de Consiliul Județean Prahova. 
(14) În cazul retragerii licenței de traseu, operatorul de transport rutier va fi înștiințat de către Consiliul 
Județean Prahova, fiind obligat să efectueze serviciul pe traseul respectiv pe o perioadă de   maxim 90 de 
zile de la data înștiințării. 
(15) Renunțarea la licența de traseu se poate face la cererea expresă a operatorului de transport rutier, care 
va fi depusă, in scris, la Consiliul Județean Prahova, cu 90 de zile înainte de data încetării efectuării 
traseului. După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licența de traseu la 
emitentul acesteia, Consiliul Județean Prahova. 
(16) În cazul în care operatorul de transport rutier renunța la licența de traseu pe un traseu, acesta va 
pierde automat licența de traseu pentru toate traseele din grupa aferenta respectivului traseu din contractul 
de delegare a gestiunii și nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire, pe perioada de 
valabilitate a programului de transport în vigoare precum și a programului de transport următor. 
(17) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu pe un traseu acesta va 
pierde automat licența de traseu pentru toate traseele din grupa aferenta respectivului traseu din contractul 
de delegare a gestiunii, acesta nu va mai putea participa la următoarele ședințe de atribuire, pe perioada de 
valabilitate a programului de transport în vigoare precum și a programului de transport următor. 
(18) Licența de traseu eliberata unui operator de transport rutier nu poate fi utilizata de către alte 
persoane/societati pentru a executa cu autovehiculele deținute    activități de transport public judetean. 
 
Art. 14. (1) Programul de transport județean se stabilește și se aprobă de Consiliul Județean Prahova. 
(2) Prin programul de transport județean se stabilesc traseele, lungimea acestora, exprimată în număr 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 principale și secundare: 
(3) 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 inițiativa Consiliului Județean Prahova şi după aprobarea prin hotărâre a 
Consiliului Județean Prahova a acestuia, cu condiția 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, dar numai la inițiativa Consiliului Județean Prahova şi după aprobarea prin hotărâre a 
Consiliului Județean Prahova a acestuia; 

c) prin modificarea numărului de curse, dar numai la solicitarea Consiliului Județean Prahova şi după 
aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulație, dar numai la solicitarea Consiliului Județean 
Prahova; 
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e) prin introducerea de stații principale sau secundare/autogări, dar numai la solicitarea Consiliului 
Județean Prahova; 

f) prin eliminarea de stații principale sau secundare/autogări, dar numai la solicitarea Consiliului 
Județean Prahova; 

g) pentru delegarea traseelor din cadrul unei grupe care nu a fost atribuită în cadrul procedurii de 
achiziție ; 

h) prin eliminarea traseelor sau grupelor care urmează a fi incluse în programul de transport public 
din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, la solicitarea Consiliului Județean Prahova 
și numai după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova; 

i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele județene                    şi/sau 
a perioadei de efectuare a curselor; 

j) prin modificarea capacității de transport. 
(4) În cazul prevăzut la punctul (3) lit. a) și b), traseul nou sau cel rezultat din prelungirea/scurtarea traseului 
existent  va fi atribuit operatorului de transport rutier care deservește grupa din care face parte traseul inițial, 
căruia i se va elibera o nouă licență de traseu. In cazul renunțării acestuia la grupa de trasee, se va atribui 
automat operatorului clasat pe locul al 2-lea in cadrul procedurii de atribuire, iar in lipsa acestuia se va 
atribui automat operatorului din cea mai apropiata grupa de trasee, pana când Consiliul Județean va relua 
procedura de atribuire, dar nu mai mult de 6 luni.  
(5) În cazurile prevăzute la punctul (3) 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 hotărârea Consiliului Județean de actualizare a programului de transport județean, 
eliberându-se în acest sens un nou caiet de sarcini. 
(6) Actualizarea programului de transport județean în situația prevăzută la punctul (3) lit. g) se face la 
solicitarea motivată a autorității județene de transport și poate consta în modificări aduse traseelor 
respective în conformitate cu prevederile punctul (3) lit. a), b), c), d), e), f), i) şi j) sau eliminarea acestora 
din programul de transport județean. 
(7) Programul de transport județean poate fi actualizat, ori de câte ori este necesar, în funcție de 
necesitățile de deplasare ale populației, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova. 
(8) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de transport județean 
prin curse regulate, autoritatea județeană de transport va analiza oportunitatea şi legalitatea propunerilor 
transmise în acest sens de către persoanele interesate. 
 
(9) Eventualele erori materiale din cuprinsul programului de transport județean pot fi corectate după 
aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova doar la inițiativa autorității județene de transport. 

 
Art. 15. (1) Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului au dreptul să efectueze, cu informarea și 
aprobarea, in scris, a Consiliului Județean Prahova, următoarele modificări temporare: modificarea 
frecvenței de circulație și devieri de traseu în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt 
necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră. 
(2) În cazuri excepționale, operatorul de transport rutier poate efectua imediat modificările necesare, astfel 
încât să se asigure continuitatea serviciului, dar numai sub condiția informării în termen de 24 ore, in scris, 
a Consiliului Județean Prahova și imediat a călătorilor afectați de aceste modificări prin intermediul 
paginii web transport a Consiliului Județean Prahova. 
 
Art.16.(1) Accesul autobuzelor în stațiile publice principale sau secundare este permis nediscriminatoriu 
tuturor operatorilor de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație. 
(2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport rutier 
cărora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulație. 
(3) Încheierea contractelor între deținătorii de autogară și operatorii de transport rutier privind accesul în 
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autogară nu poate fi condiționată de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorii de 
transport rutier nu le solicită. 

 
SECTIUNEA 3 

       Siguranta Rutiera 
 
Art.17. (1) În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care 
efectuează servicii de transport public județean au obligația să adopte măsurile necesare pentru 
cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră  și a condițiilor pe care 
trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța 
circulației. Pregătirea și atestarea profesională a personalului cu funcții care concură la siguranța 
circulației se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și ale 
Ordinului nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea și 
atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. 
(2) Persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorul auto și persoana desemnată 
să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport. Aceste persoane 
trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru ocuparea și menținerea 
în funcție. 

 
Art.18. Operatorii de transport autorizați care efectuează servicii publice de transport județean de 
persoane prin curse regulate au următoarele îndatoriri: 
1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice 

periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de 
transport; 

2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de 
siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică 
periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în 
vigoare; 

3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea 
mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice 
privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, 
utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, 
materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației 
în vigoare; 

4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe, sisteme GPS de monitorizare trafic și 
limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; 

5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful,  sistemul GPS monitorizare trafic și 
limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului 
parcurs al transportului; 

6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele 
interne ale societății și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; 

7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia 
respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să  ia măsurile 
necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; 

8. să verifice funcționarea tahografului, a sistemelor GPS pentru monitorizare trafic, a sistemului de 
plata on-line și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a 
înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz; 

9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor, sistemelor GPS monitorizare 
trafic și plata on-line și a limitatoarelor de viteză; 
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10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât 
conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind 
timpul de lucru, de odihnă și de repaus; 

11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție 
a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 

12. să permită efectuarea transporturilor numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de 
înmatriculare; să se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită 
transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile; 

13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare 
pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație; 

14. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o 
execută; 

15. să nu încredințeze vehiculul destinat transportului de persoane prin curse regulate spre a fi condus de 
către un conducător auto care nu are atestat profesional;  

16. să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenta băuturilor alcoolice, a 
substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într- o stare 
accentuată de oboseală; 

17. să respecte timpii de repaus și de odihnă, precum și regimul legal de viteză; 
18. să se asigure că persoanele angajate în funcții care concură la siguranța rutieră sunt titulare ale unui 

certificat profesional valabil conform reglementărilor în vigoare; 
19. să se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul 

mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile; 
20. să asigure desfășurarea serviciului de transport la nivelul de calitate, continuitate, regularitate și 

capacitate, conform licenței de transport ; 
21. să asigure operațiunile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit 

prin contractul de atribuire a gestiunii; 
22. să respecte capacitățile de transport și programele de transport impuse prin contractul de atribuire a 

gestiunii; 
23. să efectueze transport de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat 

electronic fiscal și cititor de carduri cu posibilitate de transmitere on-line a datelor, conform 
reglementărilor în vigoare sau printr-un sistem de monitorizare electronică a datelor. Aparatele de 
marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească toate condițiile și funcțiile prevăzute de legislația 
în vigoare și vor fi utilizate la eliberarea de legitimații de călătorie. 

 
Art.19. Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de 
transport sunt cele stabilite prin actele normative menționate la art. 171. 

 
Art.20. Conducătorii vehiculelor de transport autorizate au următoarele atribuții și responsabilități:  
1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte 
recomandările comisiilor medicale și psihologice;  

2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită 
preventivă;  

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;  
4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor 

transportate;  
5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește 

asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, 
protecția bunurilor;  
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6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în 
vigoare, și să utilizeze corect tahograful;  

7. să nu intervină asupra tahografului, sistemului GPS de monitorizare a traficului, sistemului de plata 
on-line sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor 
de funcționare;  

8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice transportului rutier de persoane; 
9. să nu folosească telefoanele mobile în timpul conducerii, cu excepția 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 mașină sau celorlalți participanți 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 și prenumele conducătorului auto; 
-fotografia conducătorului auto și ștampila societății; 
12. să elibereze legitimații de călătorie tuturor călătorilor conform destinației și 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 ținută obligatorie de tip smart, compusă din: pantalon lung de culoare închisă, sacou/jachetă 
de culoare închisă și cămașă uni, adaptate în funcție de sezon;  

14. să emită bilete/legitimații de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanței parcurse de 
persoanele transportate; 

15. să oprească în toate stațiile prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu si sa nu 
opreasca pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în 
graficul de circulație; 

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. 21. Operatorii de transport rutier care efectuează servicii de transport public județean de persoane 
vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au 
fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. Rezultatele cercetării 
administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor 
generatoare de evenimente rutiere. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 
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Condiții privind efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
 

Art.22. Operatorii de transport rutier autorizați vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor obligații: 
1. să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu cu dimensiunea 50/40cm, iar înălțimea 

caracterelor 6 cm, conform machetei, plasată la loc vizibil în fața mijlocului de transport, cu 
nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului și a tipului de transport efectuat sau 
panou de afișaj electronic care să cuprindă cel puțin aceleași informații ca și placa de traseu. 
Elementelor de informare menționate le va fi asigurată în permanentă vizibilitatea şi vor fi 
iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate    scăzută. 
 

 
 

2. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații 
cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum şi cu călători agățați de exteriorul 
caroseriei; sa nu permită urcarea sau coborârea pasagerilor in/din stațiile secundare după cum au 
fost prezentate in caietul de sarcini si in graficul de circulație; mijlocul de transport nu trebuie 
să circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului; 

 
3. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimații de călătorie cu loc; 
4. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor 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 sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot 
murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
- obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale. 

6. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de 
locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare și în certificatul de clasificare pe 
stele/categorii; să se asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să 
permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile; 

7. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în caietul 
de sarcini și in  graficul de circulație si sa nu permită urcarea sau coborârea pasagerilor in/din 
stațiile secundare după cum au fost prezentate in caietul de sarcini și in graficul de circulație; 

8. 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; 

9. a) să asigure preluarea călătorilor din autobuzele rămase imobilizate pe traseu, numărul de autobuze 
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necesare pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de transport în cazul 
apariției unor defecțiuni ale acestora, se stabilește în cuantum de minim 10% din necesarul auto 
activ de autobuze pentru grupa respectiva (dar nu mai puțin de un mijloc de transport conform 
programului de transport județean aprobat), cu condiția ca vehiculul să aibă copia conformă a 
licenței de transport valabilă, în vederea asigurării în termen de maxim 2 ore a transportului 
persoanelor rămase pe traseu ; 
b) să folosească autobuzul de rezervă numai în cazul unei defecțiuni tehnice sau pentru preluarea 
fluxului de călători ca dublură în condițiile stabilite de prezentul regulament , în cazul unei 
defecțiuni trebuie justificată cu acte doveditoare şi notificată Serviciului Transport ; 
c) să înlocuiască un autobuz titular pentru care a obținut licență  traseu,  numai după notificarea in 
scris, a Consiliului Județean, cu respectarea capacității și a punctajului de la atribuire ; 

10. a). sa se asigure ca autobuzele destinate transportului județean sunt dotate cu GPS în stare de 
funcționare și să fie compatibile cu sistemul de management al Consiliului Județean Prahova. In 
cazul in care, Consiliul Județean Prahova va pune la dispoziție un sistemul electronic de 
monitorizare/vizualizare trasee, monitorizare număr calatori si a unui sistem de emitere bilete si 
abonamente, operatorii au obligația de a semna contractul de comodat in termen de 10 zile de la 
comunicare, precum si de a pune la dispoziție toate documentele solicitate pentru întocmirea 
contractului. 
b) gestiunea sistemului de emitere bilete si abonamente pentru calatori si a sistemului de numărare 
calatori, revine in sarcina Operatorului, pe întreaga durata a Contractului, daca autoritatea 
contractanta nu pune la dispoziție un sistem integrat al Consiliului Județean Prahova. 
c) operatorul are obligația de a monta pe toate mijloacele de transport folosite pentru realizarea 
Serviciului de transport persoane, echipamente de bord cu casa de marcat fiscala compatibila cu 
sistemul de eliberare a titlurilor de calatori propus de catre Consiliul Judetean Prahova 
(conectivitate WiFI, Bluetooth, Modem incorporat 4GLTE) in cazul in care eliberează Titluri de 
călătorie in mijlocul de transport, potrivit specificațiilor din Anexa nr.5.1 la contractul de delegare 
si de a le menține in stare de funcționare pe toata durata efectuării curselor.  
d) pentru mijloacele de transport nou achiziționate pe parcursul derulării prezentului Contract, 
Operatorul are obligația de a achiziționa si instala validatoare si echipamente de bord care sa fie 
compatibile cu sistemul de emitere bilete electronic aferent transportului public județean de 
persoane realizat pe grupa de trasee; 

11. 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 9 ani la momentul 
folosirii lor. 

12. să dețină asigurare de călătorie şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului 
de transport; 

13. să emită legitimații de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim special și 
corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie sau sistem electronic 

14. să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum 
și a legitimațiilor sau cartelelor electronice speciale; 

15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ținute în  mână 
sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului 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. 

16. 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; bagajele depuse în spațiul destinat 
bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto; 

17. la cel puțin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mișcare, să se evidențieze cursele proprii 
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plecate și sosite;  

18. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulație prin respectarea orelor 
şi stațiilor prevăzute în graficul de circulație; 

19. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de 
înlocuire a acestora; 

20. să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forță majoră sau alte cauze, la 
capetele de linie şi, în limita posibilităților, și pe traseu; 

21. să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație pentru urcarea și 
coborârea călătorilor şi bagajelor; 

22. să nu blocheze stațiile publice prin parcarea autovehiculelor deținute sau prin efectuarea unor lucrări 
de întreținere/reparații la acestea; 

23. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe 
traseele deservite în exclusivitate; 

24. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie, în autovehicul sau on-line, inclușiv cu anticipație; 
25. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare precum și procentul din valoarea 

biletului de călătorie licitat in cadrul procedurii de achiziție, pe toata durata contractului de 
delegare a gestiunii; 

26. să nu emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de 
locuri pe scaune; 

27. să accepte la transport toți călătorii care au legitimații de călătorie valabile pentru cursa 
respectivă, în limita capacității vehiculului; 

28. să asigure  accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările în vigoare, al persoanelor  care beneficiază de facilitați specifice de transport sau 
gratuități 

29. 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; 

30. să depună actele pentru  încheierea Convenției cu Direcția Județeană de Asistenta Socială şi 
Protecția Copilului referitoare la transportul persoanelor cu handicap, conform prevederilor Legii 
nr.448/2006, privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 
și completările ulterioare 

31. 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; 
- asigurarea existenței la bordul autobuzului suplimentar a unei copii a licenței traseu și a caietului 
de sarcini a licenței de traseu, marcată conform cu originalul, cu mențiunea reprezentantului 
operatorului de transport, sub sancțiunea falsului în declarații, că aceasta este conformă cu 
originalul; 

32. autovehiculele trebuie să aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen; 
33. să asigure zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor 

de transport - dovada realizării acestei acțiuni se depune la autoritatea de autorizare; la controlul 
în trafic să prezinte documente justificative din care să reiasă că dezinfecția vehiculelor a fost 
efectuată de către o firmă sau persoana autorizată conform reglementărilor în vigoare 

34. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afișat numele conducătorului auto; 
35. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de 

funcționare și să asigure o temperatură optimă în timpul verii cât și iarna; 
36. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea  incendiilor, 
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precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
37. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu 

aderență scăzută; 
38. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf precum și cu un sistem electronic de monitorizare 

GPS și un sistem de emitere și plata a titlurilor de călătorie, care vor fi în funcțiune pe toată durata 
desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

39. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spatii de depozitare special amenajate pentru transportul 
bagajelor si va fi dotat cu suport exterior pentru transportul bicicletelor; 

40. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
41. autovehiculele care deservesc traseele din contractul de gestiune delegata a transportului județean  

vor putea fi inscripționate cu însemne sau elemente de publicitate care sa asigure operatorului de 
transport rutier autorizat venituri suplimentare, respectând condiția de rezervare a unei suprafețe de 
minim 4 mp pe fiecare laterala si minim 2 mp pe fata si spatele autobuzului, la dispoziția autorității 
contractante cu scopul informării calatorilor.  

42. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afișat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone 
kilometrice; 

43. să asigure dotarea autobuzelor destinate transportului județean de persoane cu aparat de marcat 
electronic fiscal și/sau cititor de carduri compatibile cu sistemul de eliberare a titlurilor de calatori 
propus de catre Consiliul Judetean Prahova (conectivitate WiFI, Bluetooth, Modem incorporat 
4GLTE), în condițiile prevăzute de legislația în vigoare ; 

44. sa se asigure ca autobuzele destinate transportului județean sunt dotate cu GPS în stare de 
funcționare și să fie compatibile cu sistemul de management al Consiliului Județean Prahova. In 
cazul in care, Consiliul Județean Prahova va pune la dispoziție sistemul electronic de 
monitorizare/vizualizare trasee si a sistemul de emitere bilete si abonamente, operatorii au 
obligația de a semna contractul de comodat in termen de 10 zile de la comunicare, precum si de a 
pune la dispoziție toate documentele solicitate pentru întocmirea contractului.  

45. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane 
cu copii în brațe, marcate corespunzător. Rampa de îmbarcare/debarcare pentru persoanele cu 
dizabilități va fi disponibila la toate autovehiculele din contract.  

46. operatorii de transport vor afișa la loc vizibil, în mijloacele de transport, atât obligațiile lor față de 
utilizatorii serviciilor de transport, cât şi obligațiile utilizatorilor serviciilor de transport față 
de operatori, precum și numele, prenumele şi datele de contact ale persoanei desemnate din cadrul 
operatorului de transport să se ocupe de soluționarea sesizărilor şi reclamațiilor; 

47. 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; 

48. 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 

49. să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificări temporare (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; 

50. să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport proprii cu care 
efectuează serviciul și opresc în stația respectivă; 

51. să depună la registratura Consiliului Județean Prahova, trimestrial, o statistică cu numărul mediu 
de călători pe fiecare traseu operat; 

52. sa asigure transportul elevilor conform reglementărilor în vigoare; 
53. să respecte întocmai legile și reglementările specifice transportului rutier de persoane. 
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54. să efectueze toate cursele de pe traseele atribuite; 
55. să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu caietele de sarcini anexe la licențele 

de traseu, sub rezerva pierderii licenței de traseu. 
56.  să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul prestat; 
57.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor; 
58. să efectueze serviciul conform prevederilor caietului de sarcini, anexelor la licențele de traseu în 

condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort; 
59. să asigure continuitatea serviciilor prestate; 
60. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
61. 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; 
62. să aplice normele de securitate și sănătate în muncă specifice activității desfășurate în cadrul 

serviciului de transport județean; 
63. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să 

se asigure respectarea programului de circulație ; 
64. 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. 
65.  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; 
66.  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; 

67.  să comunice Consiliului Județean Prahova înmatriculările autobuzelor care efectuează serviciul, 
intervenite ulterior atribuirii licențelor de traseu; 

68. să se prezinte la autoritatea județeana de transport în vederea înlocuirii caietului de sarcini al 
licenței de traseu, în cazurile prevăzute de prezentul regulament; 

69. 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; 

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

71. să gestioneze serviciul prestat pe criterii de competitivitate și eficiență economică; 
72. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficienta a bazei tehnico materiale aferente 
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serviciului prestat 
 
Art. 23. (1) Serviciul public de transport județean se administrează prin atribuire în gestiune delegată, în 
conformitate cu reglementările în vigoare. 
(2) Gestiunea serviciului de transport public județean prin curse regulate se va atribui prin procedură 
competitivă în baza Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza unui contract de delegare a gestiunii, operatorilor de transport declarați câștigători. Documentația 
de atribuire, precum și durata delegării gestiunii serviciului se stabilește prin hotărâre a consiliului 
județean. 
(3) Factorii de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public județean, în condițiile legii, sunt prezentați în cadrul Caietului de sarcini al 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova. 
(4) Atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean prin curse regulate se 
finalizează prin încheierea contractelor de delegare a gestiunii și eliberarea licențelor de traseu operatorilor 
de transport rutier declarați câștigători. 
(5) Operatorului de transport care nu semnează contractul de delegare a gestiunii sau cel care refuză 
semnarea contractului, in termen de maxim 15 zile de la data înștiințării, nu îi va fi atribuită licența de 
traseu și i se va reține garanția de participare constituită pentru participarea la procedura de atribuire. 
Grupa respectiva va fi disponibila la  următoarea procedură de atribuire. 
(6) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii, să încheie cu terți contracte de subdelegare 
a activităților de atribuire a gestiunii serviciilor publice de transport. 
(7) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul în care operatorul se 
divizează, fuzionează ori înființează o filială, în limitele/condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 
1.370/2007 și de cele ale cadrului legislativ din domeniul achizițiilor publice și cu aprobarea autorităților 
deliberative ale autorităților administrației publice județene. 
(8) Operatorii 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; 
(9) 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). Vehiculele cu care se licitează (serie de identificare CIV) 
nu se vor putea schimba timp de minim 6 luni de la data atribuirii contractului pentru grupa respectiva, sub 
rezerva pierderii licenței de traseu; 
(10) Îndeplinirea cerințelor organizatorice minimale specifice (inclusiv deținerea șoferilor), de către 
operatorul/operatorii care depune/depun oferta/oferte, mai puțin cerința privind disponibilitatea 
mijloacelor de transport (care trebuie sa existe fizic) la data depunerii ofertei, se accepta inclusiv in 
perioada de mobilizare, astfel cum este menționat in prezentul caiet de sarcini. In cazul in care 
operatorul/operatorii nu îndeplinește/îndeplinesc aceste cerințe minimale la data depunerii 
ofertei/ofertelor, va/vor declara pe propria răspundere ca le va/vor asigura/îndeplini in perioada de 
mobilizare, sub rezerva pierderii licenței de traseu.  
Art. 24. (1) Autoritatea județeană competentă poate lua măsuri de urgenta în cazul unei perturbări a 
serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea situații. 
(2) Măsurile de urgenta iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract 
de servicii publice sau a unei cerințe de executare a anumitor obligații de serviciu public. 
(3) Operatorul de servicii publice are dreptul de a contesta decizia de impunere a executării anumitor 
obligații de serviciu public. 

(4) Perioada pentru care un contract de servicii publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de 
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urgență nu depășește doi ani. 

 
Art. 25. (1) Pe parcursul executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, operatorul   de transport rutier poate înlocui provizoriu un 
vehicul de transport autorizat (autobuz) cu care a obținut licența de traseu, după notificarea și 
aprobarea in scris a 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) Pe parcursul executării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier este obligat sa înlocuiască definitiv un autobuz 
cu care a obținut licența de traseu, după notificarea și aprobarea in scris a Consiliului Județean 
Prahova, in următoarea situație: 

- daca vechimea autobuzului depășește vechimea maxima admisa in caietul de sarcini (9 ani),  
(3) Înlocuirile definitive 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. 
(4) În situația prevăzută la alin.1 lit.b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru o perioadă 
de maxim 60 zile consecutiv și maximum 120 de zile pe an calendaristic cu un alt autobuz denumit 
rezerva, în baza documentelor eliberate de service-ul auto. 

(5) Vechimea maxima a autobuzele de rezerva nu va depăși 9 ani la data folosirii lor; 
(6) Pe perioada înlocuirilor se va asigura existenta la bordul autobuzelor a licențelor de traseu. 
(7) Notificarea Consiliului Județean Prahova de către operatorul de transport cu privire la înlocuirea 
autobuzului se face printr-o cerere motivată a operatorului de transport rutier, conform modelului prevăzut 
in anexa nr.1 la prezentul regulament, care va fi însoțită de următoarele documente, în  copie certificată 
pentru conformitate, ale autovehiculelor înlocuite și ale celor cu care se efectuează  înlocuirea: 

• copiile conforme ale licențelor de transport 
• certificatele de înmatriculare; 
• cărțile de identitate; 
• certificatele de clasificare; 
• documentul/documentele eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat, în situația prevăzută la 

alin. 1 lit. b. 
• asigurările de persoane și bunuri, valabile pe toata durata; 

(8) Caietul de sarcini al licenței de traseu se înlocuiește cu document nou în cazul înlocuirii prevăzută la 
punctul 1 lit. a. 
 
Art. 26. 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 existenta la bordul autobuzului a unei copii a  licenței de 
traseu, ștampilată și semnată de către administratorul operatorului de transport rutier, 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 si obligații  

 
Art. 27. Operatorii de transport autorizați care desfășoară activități de transport public județean de 
persoane prin curse regulate la nivelul județului Prahova, au următoarele drepturi: 

a) operatorii de transport care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii 
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au dreptul să întrerupă prestarea serviciului în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către 
Consiliul Județean Prahova, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului, în termenul 
și condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament; 

b) să încaseze tarifele aferente transportului public județean de persoane prin curse regulate pe 
traseele pe care operează, in mod direct sau printr-un sistem electronic pus la dispoziție de către 
Consiliul Județean Prahova; 

c) să solicite semestrial Consiliului Județean Prahova actualizarea programului de transport județean, 
pentru traseele pentru care dețin licențe de traseu, în funcție de nevoile de deplasare ale populației 
si funcție de rata inflației 

d) să înlocuiască autobuzele cu care au obținut licențe de traseu, in cazul in care acestea depășesc 
vechimea maxima stabilita de 9 ani, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament; 

e) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru 
bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, la 
momentul licitației pentru contractul de delegare gestiune sau sa solicite actualizarea tarifelor 
funcție de evoluția pieței; 

f) să utilizeze pentru circulație infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate, etc.) și 
instalațiile auxiliare aferente acesteia. 

g) să elibereze utilizatorilor transportului public județean 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. Abonamentele vor putea fi folosite pentru maxim 4 curse pe zi.   

h) sa beneficieze de o despăgubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse in caz de reziliere 
unilaterala a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor si 
condițiilor prevăzute in acesta; 

i) in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației in vigoare, 
se pot adresa instanței competente. 
 

Art. 28. Operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minimale:  
(1) autobuzele utilizate de operatori la prestarea serviciului public de transport județean de persoane vor fi 

dotate cu sistem de monitorizare și localizare GPS pe toata durata contractului de delegare. Platforma 
GPS trebuie să dețină posibilitatea afișării poziției autobuzului în timp real într-o interfață de tip web 
și vizualizarea istoricului traseelor cu menționarea localităților, datei, orei si minutelor pentru minim 1 
an de zile. Platforma poate fi implementata de către Consiliului Județean Prahova.  

(2) dețin în proprietate sau au un contract de servicii cu un atelier reparații auto, care deține autorizație 
emisă de autoritatea competentă pentru activități sau lucrări conforme cu marca și 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 și Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități 
de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, 
precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 
2131/2005 cu modificările și completările ulterioare;  

(3) 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 și a 
activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, cu modificările și completările ulterioare;  
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(4) 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;  

(5) 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  

(6) 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). 

(7) sa dețină toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități 
locomotorii. Operatorul/operatorii va/vor face dovada ca dispune/dispun de aceste echipamente 
omologate pentru fiecare autovehicul in parte, in caz contrar oferta va fi considerata inadmisibila si nu 
va participa la delegarea serviciului de transport județean in aria teritoriala a județului Prahova. 

(8) 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. 

(9) 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). 

(10) Anterior desfășurării activităților de măsurare a fluxurilor de călători de către persoanele 
menționate la punctul (9), printr-o adresă scrisă, Consiliul Județean Prahova va informa operatorii de 
transport rutier despre activitățile ce urmează a se executa în acest sens. 

(11) 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 Ordonanța de Urgenta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi 
art.25 pct. (4) şi (5) din anexa nr. 1 la OMT 972/2007. 

(12) 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. 
(13) 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. 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

(14) Îndeplinirea cerințelor organizatorice minimale specifice, de către operatorul/operatorii care 
depune/depun ofertă/oferte, mai puțin cerința privind disponibilitatea mijloacelor de transport (care trebuie 
să existe fizic) la data depunerii ofertei, se acceptă inclusiv în perioada de mobilizare. În cazul în care 
operatorul/operatorii nu îndeplinește/îndeplinesc aceste cerințe minime la data depunerii ofertei/ofertelor, 
va/vor declara pe propria răspundere că le va/vor asigura/îndeplini în perioada de mobilizare. In caz de 
nerespectare a declarației, oferta câștigătoare va fi exclusa iar operatorul nu va mai putea participa la 
următoarele doua sesiuni de delegare a transportului județean in județul Prahova.   
 
(15) Ținând cont de prevederile OUG nr.71/2021 dar si ținând cont de faptul exista la nivel mondial o 
criza a semiconductorilor, a componentelor electronice si termene foarte mari de livrare ale autobuzelor 
noi, operatorul va dispune pentru atingerea țintelor pentru numărul minim de vehicule ușor nepoluante, 
stipulat mai jos pentru fiecare grupa in parte, de o perioada maxima de gratie de 540 zile calendaristice de 
la data semnării contractului. In termen de 90 de zile calendaristice operatorul are obligația sa facă dovada 
către Entitatea Contractanta contractării numărului minim de vehicule prevăzut pentru fiecare grupa in 
parte de la o companie producătoare de autovehicule nepoluante. In cazul in care operatorul nu face dovada 
in termenul stipulat de 90 de zile, prin prezentarea unui contract ferm de achiziție cu termen de livrare a 
vehiculelor nepoluante in interiorul perioadei de gratie de 540 de zile, licența de traseu va fi revocata iar 
operatorul nu va mai putea participa la următoarele doua sesiuni de delegare a transportului județean in 
aria teritorială a județul Prahova. In cazul in care operatorul nu va dispune la sfârșitul perioadei de gratie 
de 540 de zile de numărul obligatoriu de vehicule nepoluante pentru fiecare grupa, licența de traseu va fi 
revocata iar operatorul nu va mai putea participa la următoarele doua sesiuni de delegare a transportului 
județean in aria teritorială a județul Prahova. 

 
(16) Numărul de autovehicule necesare şi tipul (capacitați si dotări) acestora pentru fiecare lot 
corespunzător grupei este prezentat în Programul de Transport Public Județean de persoane prin curse 
regulate anexat dar si in tabelele de mai jos. Autovehiculele de rezerva vor putea circula temporar daca 
vechimea lor nu este mai mare de 9 ani, la data folosirii. 

 

  Lot 1 – Grupa 1 
Număr total de vehicule active: 
- 20 din care 17 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 3 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 4 vehicule  
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 1 

501 PLOIEŞTI – CÂMPINA – AZUGA 6   6 1 80 931.840 

502 
PLOIESTI – CÂMPINA - BREAZA - 
AZUGA 

6   6 1 
90 1.048.320 

503 TALEA-SINAIA 1   1   34 148.512 
504 TALEA - CAMPINA 1   1   26 113.568 
505 SINAIA-COMARNIC-SECARIA 1   1   21 91.728 
506 CAMPINA -BREAZA 2 2 4   26 151.424 
507 CÂMPINA-BREAZA- ADUNAŢI   1 1   40 58.240 

  TOTAL GRUPA 1 (7 TRASEE) 17 3 20 2   2.543.632 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titular

e 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 2 

508 
CAMPINA-COCORASTII MISLII-
PLOPENI 

1 1 2   
26 232,544 

509 CÂMPINA- ŞOTRILE  1   1   19 100,776 

510 
CÂMPINA-ŞOTRILE (SAT LUNCA MARE) 
– VALEA DOFTANEI (SAT TRĂISTIENI) 

2   2 1 
33 216,216 

511 CÂMPINA -BREBU (SAT MEGIEŞESC) 1   1 1 13 66,248 
512 CÂMPINA- BREBU (SAT PIETRICEAUA) 1 1 2   19 148,200 
513 CAMPINA –CORNU DE SUS   1 1   11 85,800 
514 CÂMPINA – TELEGA (SAT TELEGA) 2   2   14 104,832 
515 CÂMPINA – TELEGA (SAT BUŞTENARI) 1   1   13 45,968 
516 BAICOI-SCORTENI-TELEGA 1   1   17 173,264 
517 BAICOI –PLOPENI-SLANIC 1   1   34 123,760 
518 CÂMPINA – TELEGA (SAT MELICEŞTI) 1   1   15 59,280 
519 CAMPINA-URLETA-MISLEA-TINTEA   1 1   20 124,800 
520 CAMPINA DN1- BAICOI 1   1   18 97,344 

  TOTAL GRUPA 2 (13 TRASEE) 13 4 17 2   1,579,032 

Lot 2 – Grupa 2 
Număr total de vehicule active: 
- 17 din care 13 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 4 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 4 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 

 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 3 
521 PLOIEŞTI – PLOPENI – COSMINELE  1 1 2   45 189,540 
522 PLOIESTI-PLOPENI -BERTEA 3   3 1 44 224,224 
523 PLOIEŞTI-PLOPENI-ALUNIŞ   1 1   38 165,984 
524 PLOIESTI-PLOPENI-SLANIC 3   3 1 42 351,624 

525 
PLOIESTI-PLOPENI-COCORASTII 
MISLII (ŞIPŞREŞTI) 

1   1   
24 134,784 

526 
PLOIESTI-PLOPENI-STEFESTI(SAT 
SCURTESTI) 1   1   

42 152,880 
  TOTAL GRUPA 3 (6  TRASEE) 9 2 11 2   1,219,036 

Lot 3 – Grupa 3 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

Număr total de vehicule active: 
- 11 din care 9 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 2 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
 

  RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL PRAHOVA Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRAS

EU 
DENUMIRE TRASEU 

Micr
obuz

e 

Autobu
ze 

Numa
r 

Vehic
ul 

titular
e 

Numar 
Vehicul 
rezerva 
(min10

%) 

Km/sen
s 

Km/anu
al 

  GRUPA 4 
527 PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE 3   3 1 33 528,528 
528 VALENII DE MUNTE-SLANIC 1   1   19 57,304 

529 
PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE – MĂNECIU ( 
SAT MĂNECIU PĂMÂNTENI) 

2   2   
43 187,824 

530 
PLOIEŞTI – VALENII DE MUNTE – CERASU ( 
SAT SLON) 

1   1   
48 24,960 

531 
PLOIESTI – BĂTRÂNI – STARCHIOJD ( SAT 
STARCHIOJD) 

1 1 2   
59 214,760 

532 
PLOIEŞTI – VĂLENII DE MUNTE –POSEŞTI 
(SAT TÂRLEŞTI) 

1   1   
47 131,976 

533 VĂLENII DE MUNTE – TEIŞANI (SAT OLTENI) 1   1   7 48,048 

534 
VĂLENII DE MUNTE-IZVOARELE (SAT 
SCHIULEŞTI) 

1   1   
16 73,216 

535 
VĂLENII DE MUNTE –MĂNECIU (SAT 
MANECIU UNGURENI; SAT CHEIA) 

1   1 1 
18 248,976 

536 
VĂLENII DE MUNTE – DRAJNA-POSEŞTI (SAT 
TÂRLEŞTI) 

1   1   
20 62,400 

537 
VĂLENII DE MUNTE-BATRANI- STARCHIOJD 
(SAT STARCHIOJD) 

1   1 1 
28 116,480 

538 
VALENII DE MUNTE –DRAJNA- CERAŞU (SAT 
SLON) 

1   1   
21 91,728 

539 
VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI 
(SAT SĂRARI) 

1   1   
8 39,104 

540 
VĂLENII DE MUNTE – PREDEALUL SĂRARI 
(SAT POIENILE) 

1   1   
12 113,568 

541 PLOIEŞTI – ZAMFIRA - GORNET (SAT CUIB) 1 1 2   27 255,528 

  TOTAL GRUPA 4 ( 15 TRASEE) 18 2 20 3 
  

2,194,40
0 

Lot 4– Grupa 4 
Număr total de vehicule active: 
- 20 din care 18 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 2 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 3 din care 3 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) – 4 vehicule  
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 5 

542 
PLOIESTI-PODENII VECHI-
NEVESTEASCA 

1   1   
33 140,712 

543 
PLOIEŞTI-BALŞEŞTI-CARBUNEŞTI 
(SAT CARBUNEŞTI) 

  2 2   
47 97,760 

544 
PLOIEŞTI-BALŞEŞTI-ARICEŞTII 
ZELETIN (SAT ARICEŞTII ZELETIN)   

2 2   
45 168,480 

545 
PLOIEŞTI-BALŞEŞTI-CARBUNEŞTI 
(SAT GOGEASCA) 

1   1   
49 107,016 

546 
PLOIEŞTI – BŞLŞEŞTI – PŞCUREŞI (SAT 
MATITA) 

2   2   
33 199,056 

547 
PLOIEŞTI-BALŞEŞTI-
CHIOJDEANCA(SAT TRENU) 

2   2   
48 244,608 

548 PLOIEŞTI -BALŞEŞTI-SALCIA 2   2 1 54 174,096 

549 
PLOIEŞTI-URLAŞI-CHIOJDEANCA 
(SAT TRENU;SAT NUCET) 2   2   

45 290,160 
550 PLOIEŞTI-URLAŞI-SALCIA   1 1   54 67,392 
551 PLOIEŞTI-URLAŞI-LAPOŞ   2 2   56 203,840 

552 
PLOIEŞTI-URLAŞI-SÂNGERU(SAT 
MIREŞU MARE) 2   2 1 

51 185,640 

553 
PLOIEŞTI-URLAŞI-TATARU(SAT 
TATARU) 

1   1   
48 149,760 

554 
PLOIEŞTI-URLAŞI-GORNET CRICOV 
(SAT DOBROTA) 1   1   

43 62,608 

555 
PLOIEŞTI-URLAŞI-CEPTURA(SAT 
ROTARI)   

1 1   
40 158,080 

556 
PLOIESTI-PLOPU(SAT HÂRSA)-
IORDŞCHEANU( SAT VARBILA) 

1   1 1 
22 173,888 

557 PLOIESTI –CEPTURA -FANTANELE 1   1   38 177,840 

558 
PLOIEŞTI-URLAŞI-
IORDACHEANU(SAT VALEA 
CUCULUI) 

1   1   
32 153,088 

  TOTAL GRUPA 5 (17 TRASEE) 17 8 25 3   2,754,024 

Lot 5– Grupa 5 
Număr total de vehicule active: 
- 25 din care 17 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 8 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 3 din care 3 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 5 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 

 
  RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL PRAHOVA Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbu
ze 

Autobu
ze 

Numa
r 

Vehic
ul 

titular

Numar 
Vehicul 
rezerva 
(min10

%) 

Km/se
ns 

Km/anu
al 



27 

 

* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

e 

  GRUPA 6 

559 MIZIL-ALBESTI-PLOIESTI 2   2 1 36 239,616 
560 MIZIL –GURA VADULUI(SAT PERŞUNARI) 1   1   9 72,072 
561 MIZIL-JUGURENI (SAT MARGINEA PĂDURII) 1   1   17 53,040 
562 MIZIL- GURA VADULUI-CALUGARENI  1   1   18 114,192 
563 MIZIL –FULGA -SALCIILE   1 1   26 81,120 

564 
MIZIL-BABA ANA-CIREŞANU-BOLDEŞTI 
GRADIŞTEA (SAT BOLDEŞTI)   

1 1   
23 131,560 

565 
MIZIL-VADU SAPAT- FANTANELE(SAT 
FANTANELE)   

1 1   
12 111,072 

566 MIZIL –COLCEAG(SAT PAREPA-RUŞANI) 1   1   20 56,160 
  TOTAL GRUPA 6 ( 8 TRASEE) 6 3 9 1   858,832 

Lot 6– Grupa 6 
Număr total de vehicule active: 
- 9 din care 6 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 3 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 1 din care 1 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 

 

  
RETEA DE TRASEE DIN 

JUDETUL PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titular

e 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 7 

567 PLOIESTI-VADU PARULUI 1   1 1 22 208,208 
568 PLOIESTI TOMSANI 1 1 2   28 173,264 
569 PLOIEŞTI-FULGA 1   1   48 114,816 
570 PLOIEŞTI-SŞLCIILE 2   2   50 270,400 
571 PLOIESTI-COLCEAG-PAREPA 2   2   40 291,200 
572 PLOIEŞTI-CIOCENI-CIORANI 2 1 3 1 40 436,800 

  TOTAL GRUPA 7 ( 6 TRASEE) 9 2 11 2   1,494,688 

 Lot 7– Grupa 7 
Număr total de vehicule active: 
- 11 din care 9 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 2 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

 

  
RETEA DE TRASEE DIN 

JUDETUL PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anual 

  GRUPA 8 

573 PLOIEŞTI-DUMBRAVA-DRAGANESTI 2   2 1 
34 247,520 

574 
PLOIESTI-MOARA DOMNEASCA -
OLARI 

1 1 2   
34 304,096 

575 PLOIESTI-GOGA- RAFOV 1   1   
21 54,600 

576 PLOIESTI-POTIGRAFU-MALAMUC 1 1 2   
45 191,880 

577 PLOIESTI-BARCANESTI-SAT ODAILE 1   1   
12 87,360 

578 PLOIEŞTI-BARCANESTI-PIETROSANI 2   2 1 
13 196,040 

  TOTAL GRUPA 8 ( 6 TRASEE) 8 2 10 2 
  1,081,496 

Lot 8– Grupa 8 
Număr total de vehicule active: 
- 10 din care 8 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 2 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titular

e 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 9 

579 
PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT 
BŞTEŞTI) 1   1 1 

18 144,144 

580 
PLOIEŞTI-SIRNA-ŞIRNA (SAT 
TŞRICENI) 

1   1   
30 174,720 

581 
PLOIESTI-SIRNA -SIRNA (SAT 
BRŞTEŞTI) 1   1   

33 216,216 
582 PLOIESTI-CRIVINA 4   4  1 23 535,808 

583 
PLOIESTI-SAT FANARI - GORGOTA-
POENARII BURCHII 1 

 1   
46 200,928 

  TOTAL GRUPA 9 (5 TRASEE) 8 0 8 1   1,271,816 

Lot 9– Grupa 9 
Număr total de vehicule active: 
- 8 din care 8 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
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* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

- 1 din care 1 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neîngrădit al persoanelor cu 
dizabilități locomotorii. 
 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 10 
584 PLOIESTI -BĂICOI-SCORTENI 2   2 1 30 349,440 
585 PLOIESTI-ARICESTI -CALINESTI   2 2 1 29 232,232 
586 PLOIESTI-FLORESTI-DITESTI 1   1   34 162,656 

587 
PLOIESTI-FILIPEȘTI TÂRG (SAT 
BRĂTĂȘANCA)-FILIPEȘTI TÂRG (SAT 
MĂRGINENI)   

1 1   
29 295,568 

588 
PLOIESTI-FILIEȘTII DE PĂDURE (SAT 
MINIER) 

1   1   
34 120,224 

589 PLOIESTI-FLORESTI-MAGURENI 1   1   36 157,248 

590 
PLOIEȘTI-ZAHANAUA - COCORASTII 
COLT - MĂNEȘTI   

1 1   
34 173,264 

591 
PLOIEȘTI-TÂRGȘORU VECHI(SAT 
STĂNCEȘTI)   

1 1   
15 93,280 

592 
PLOIESTI-ZALHANAUA-MĂNEȘTI(SAT 
COADA IZVORULUI)   

1 1   
26 132,496 

  TOTAL GRUPA 10 (9 TRASEE) 5 6 11 2   1,716,408 

Lot 10– Grupa 10 
Număr total de vehicule active: 
- 11 din care 5 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 6 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 2 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numar 
Vehicu

l 
titulare 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anua
l 

  GRUPA 11 

593 
CÂMPINA-DN1-FLOREŞTI (SAT 
FLOREŞTI ) 

1   1   
14 43,680 

594 
CÂMPINA-FLOREŞTI-MĂGURENI (SAT 
MĂGURENI) 

1 1 2   
17 167,960 

595 
CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE 
TÂRG (SAT FILIPEŞTII DE TÂRG) 

  1 1   
18 104,832 
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596 
CÂMPINA-FLOREŞTI-FILIPEŞTII DE 
PĂDURE (SAT MINIERI)   

2 2 1 
25 273,000 

597 
CÂMPINA-MĂGURENI (SAT 
COCORĂŞTII CAPLII)-MĂGURENI 
(SAT MAGURENI) 

  2 2   
20 232,960 

598 POIANA CÂMPINA-CÂMPINA-BĂNEȘTI 4   4 1 8 255,424 

599 
CÂMPINA – POIANA CÂMPINA - 
PROVIŢA DE JOS (SAT DRĂGĂNEASA)   

1 1   
11 48,048 

600 
CÂMPINA - POIANA CAMPINA - 
PROVIŢA DE SUS(SAT IZVORU) 

  1 1   
17 123,760 

601 
BAICOI-CALINESTI-FILIPESTI DE 
TARG 

1   1   
22 107,744 

  TOTAL GRUPA 11 (9 TRASEE) 7 8 15 2   1,357,408 

Lot 11– Grupa 11 
Număr total de vehicule active: 
- 15 din care 7 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 8 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 2 din care 2 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 3 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 
 

 

  
RETEA DE TRASEE DIN JUDETUL 

PRAHOVA 
Necesar parc auto Date Statistica 

COD 
TRASE

U 
DENUMIRE TRASEU 

Microbuz
e 

Autobuz
e 

Numa
r 

Vehicu
l 

titular
e 

Numar 
Vehicul 
rezerva 

(min10%
) 

Km/sen
s 

Km/anu
al 

  GRUPA 12 

602 
PLOIEŞTI – BOLDEŞTI-SCĂENI (CARTIER 
SECIU) 

4 1 5   
24 586,560 

603 PLOIEŞTI – TINTEA CANTON - PLOPENI   2 2 4   14 210,392 

604 PLOIEŞTI – TINTEA CANTON – BĂICOI 3   3   20 584,480 

605 
PLOIEŞTI -TÂRGŞORU VECHI (SAT 
STREJNIC)- ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT 
TÂRGŞORU NOU) 

3   3 1 
10 228,800 

606 
PLOIEŞTI-ARICEŞTII RAHTIVANI (SAT 
NEDELEA) 

3   3   
24 274,560 

607 
PLOIEŞTI- PARC INDUSTRIAL ARICEŞTII 
RAHTIVANI-BUDA 

1   1   
12 63,648 

608 
PLOIEŞTI – BLEJOI – PĂULEŞTI (SAT 
COCOŞEŞTI) 

1   1   
9 54,288 

609 PLOIEŞTI – BLEJOI (SAT PLOIEȘTIORI) 2   2   6 115,440 

610 PLOIEŞTI – VALEA CĂLUGĂREASCĂ 1   1   14 101,920 

611 
PLOIEŞTI – BUCOV – VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ (SAT RADILA) 

1   1   
21 76,440 

612 PLOIEŞTI – BERCENI  1   1   18 102,960 

613 PLOIEŞTI- BRAZI- BRAZI (SAT STEJARU) 2   2   19 152,152 

614 PLOIEŞTI – PARC BUCOV - 1   1   8 62,400 
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BUCOV(COLONIE PLEAŞA) 

615 
PLOIEȘTI - PAULESTI - CARTIER LAC - 
PĂULEȘTI (SAT GĂGENI) - CANTON 

2   2 1 
15 365,040 

616 

PLOIESTI – DEDEMAN – PLOIESTI 
SHOPPING CITY – LEROY MERLIN – 
METRO – PAULESTI LAC – PAULESTi – 
COCOSESTI – BLEJOI - BOLDESTI 

  2 2 1 

29 337,792 

  TOTAL GRUPA 12 ( 15 TRASEE) 27 5 32 3 
  

3,316,87
2 

Lot 12– Grupa 12 
Număr total de vehicule active: 
- 32 din care 27 vehicule cu capacitatea ≤ 22 locuri şi 5 vehicule cu capacitatea ≥ 23 
locuri  
Număr minim de vehicule rezerve: 
- 3 din care 3 vehicul cu capacitatea ≤ 22 locuri  
- număr minim de vehicule ușoare nepoluante (OUG71/2021 – ținta minim 18,7%) - 6 vehicule  
 
Nota: Toate mijloacele de transport in comun folosite in prestarea serviciului de transport calatori 
echipate/adaptate cu echipamente speciale in vederea accesului neingradit al persoanelor cu 
dizabilitati locomotorii. 

 
 
În vederea conformării la prevederile O.U.G. nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgenta a 
Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct 
de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic sunt incidente o serie 
de cerințe privind un anumit număr de vehicule nepoluante la momentul atribuirii contractelor de delegare. 
 

Numarul vehiculelor usor nepoluante 

Lot Grupa 
Numar obligatoriu (min 18.7% conform 

OUG71/2021) Unitate 
Lot 1 Grupa 1 4 vehicule usoare nepoluante 
Lot 2 Grupa 2 4 vehicule usoare nepoluante 
Lot 3 Grupa 3 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 4 Grupa 4 4 vehicule usoare nepoluante 
Lot 5 Grupa 5 5 vehicule usoare nepoluante 
Lot 6 Grupa 6 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 7 Grupa 7 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 8 Grupa 8 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 9 Grupa 9 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 10 Grupa 10 2 vehicule usoare nepoluante 
Lot 11 Grupa 11 3 vehicule usoare nepoluante 
Lot 12 Grupa 12 6 vehicule usoare nepoluante 
  Total 38   

 
(17) În Perioada de Mobilizare, care este de maximum 60 zile calendaristice de la Data Intrării în Vigoare 
a contractului de delegare, vor fi desfășurate minim următoarele activități:  

a) obținerea licențelor de traseu;  
b) prezentarea dovezilor privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal 

cu atribuții pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de 
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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. 

 
 

(18) 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, in perioada de 
mobilizare, dar într-o perioadă ce nu poate depăși 15 de zile, Asocierea trebuie să îndeplinească obligația 
privind adoptarea de către membrii a 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 45 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;  
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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. 

 
 

Art. 29. (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor serviciului de transport public județean prin curse 
regulate la nivelul județului Prahova sunt următoarele: 

a. să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciu; 
b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public județean; Consiliul 

Județean Prahova are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai 
serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public; 

c. să le fie aduse la cunoștință si sa conteste, daca considera necesar, hotărârile Consiliului Județean 
Prahova cu privire la transportul public județean; 

d. să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele 
provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligațiilor ce le revin acestora, 
în condițiile legii; 

e. să sesizeze Consiliul Județean Prahova orice deficiențe constatate în efectuarea serviciului 
și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 

f. să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în 
procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul. 

g. să beneficieze de abonament unic pe traseele incluse în grupele de trasee în limita capetelor de 
traseu pentru care a achitat costul abonamentului, de luni pana duminica; 

(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități pentru 
plata serviciului de transport public județean. 
 

Art. 30. Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele: 
a. să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 
b. să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, online 

sau fizic conform tarifelor stabilite; 
c. 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 când beneficiază de facilități la transportul județean de persoane prin curse 
regulate; 

d. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat; 
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e. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, cu ceilalți 
utilizatori, precum și cu personalul serviciului autorității județene de transport care execută 
verificarea şi controlul modului de efectuare a serviciului; 

 

f. să nu consume băuturi alcoolice, semințe şi înghețată, să nu fumeze sau să utilizeze țigări 
electronice în mijloacele de transport. 

 

Art. 31. Consiliul Județean Prahova, în raport cu operatorii de transport rutier cărora li s-a atribuit 
gestiunea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, are următoarele 
drepturi: 

a) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului; 
b) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care aceștia nu prestează serviciul la 

parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a 
gestiunii și caietul de sarcini; 

c) să actualizeze programul de transport public județean, în conformitate  cu cerințele de transport 
ale populației; 

d) să convoace operatorii de transport rutier cărora li s-a atribuit gestiunea Serviciului, în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea Serviciului. 

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 
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 implementeze o aplicație web sau mobila pentru monitorizarea si gestionarea transportului de 
persoane județean precum și pentru vizualizarea in direct a poziției autobuzelor de pe toate traseele 
județene; 

i) sa elimine unele trasee sau grupe care fac parte integranta din programul de transport public 
delegat prin aceasta licitație, daca interesul local/județean/național impune crearea unei asociații de 
dezvoltare intercomunitare cu rol de serviciu public in privința transportului sau mobilității populației 
județului Prahova, la solicitarea Consiliului Județean Prahova și numai după aprobarea prin hotărâre 
a Consiliului Județean Prahova. Hotărârea Consiliului Județean Prahova va cuprinde obligatoriu: data 
de la care intra in vigoare cu respectarea art.13, informarea operatorilor, precum si detaliile prin care 
se face aceasta trecere.  

 
Art. 32. Consiliul Județean Prahova are următoarele obligații față de operatorii de transport rutier cărora 
li s-a atribuit gestiunea serviciului: 

a) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport rutier; 
b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru realizarea serviciilor publice de 

transport județean într-un mediu concurențial și transparent; 
c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare și funcționare a serviciului public de 

transport județean; 
d) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 

operatorilor de transport rutier; 
e)  să asigure finanțările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciilor, 

dacă este cazul; 
f) să respecte obligațiile pe care și le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii. 



35 

 

* Toate referințele la transportul local din Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul nr.972/2007 s-au adaptat la specificul transportului 
public ce face obiectul contractelor de delegare, respectiv la transportul public județean de persoane prin curse regulate ori s-au 
eliminat(in mod justificat), după caz. 
 

g) să transmită lunar contravaloarea biletelor de călătorie pe fiecare rută către operatorii respectivi, in 
cazul in care se implementează o aplicație de plata unica online a tarifului de transport la nivelul 
județului Prahova 

 

CAPITOLUL IV  

Indicatori de performanta 

Art. 33. (1) În efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate se vor 
respecta următorii indicatori de performanta, verificați prin sistemul online de monitorizare trafic: 
1. numărul de curse si de  trasee, pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului 

fată de programul de circulație; 
2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public judetean de călători pe o perioada 

mai mare de 2 ore; 
3. numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2; 
4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea 

programului de circulație 
5. numărul de reclamații de la călători privind dotările de confort și calitatea serviciului din care: 

a) numărul de reclamații justificate; 
b) numărul de reclamații rezolvate; 
c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 

6. numărul vehiculelor autorizate EURO 6 raportat la numărul total de vehicule necesar pentru realizarea 
programului de transport județean; 

7. respectarea vechimii mijloacelor de transport precum şi a dotările de confort pentru călători; 
8. sancțiuni și penalități, respectiv cuantumul sancțiunilor şi penalităților plătite de operator pentru 
nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului; 
9. respectarea prevederilor legale, respectiv numărul abaterilor de la prevederile legale constatate și 
sancționate de personalul împuternicit; 

10. accidente în trafic, respectiv numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al operatorului 
de transport rutier. 
11. dotările de monitorizare și asigurare a managementului de trafic intrajudețean; 
12. (1) numărul de curse efectuate cu autobuze electrice sau cu autobuze cu combustibil verde 

(2) Consiliul Județean Prahova  poate aproba, prin hotărâre și alți indicatori de performanta în 
efectuarea serviciului, pe baza studiilor de necesitate și oportunitate în care se va tine seama de necesitățile 
comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele 
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. 
 
Art. 34. (1) În efectuarea serviciului se vor respecta indicatorii de performanta prevăzuți în prezentul 
regulament. 
(2) Descrierea, obligativitatea, periodicitatea, modul de analiză și evaluare a gradului de respectare a 
indicatorilor de performanta, precum și dreptul Consiliului Județean Prahova de a adopta programe de 
măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanta de către operatorii de transport rutier și 
sancțiunile aplicabile în acest caz, vor fi precizate în cadrul contractelor de delegare a gestiunii serviciului. 
 

CAPITOLUL V  
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Răspunderi și sancțiuni 

Art. 35. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, 
civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. 

(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, numit în continuare personal de control, este împuternicit 
prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Prahova, să constate contravențiile și să aplice 
sancțiunile contravenționale în domeniul transportului rutier 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. 
(4) Exercitarea atribuțiilor de către personalul de control se face pe baza ordinului de deplasare (delegație) 
și a legitimației de agent constatator. 
(5) 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. 
(6) Activitățile de verificare și control se desfășoară în condiții de siguranță pentru traficul rutier, 
personalul de control şi persoanele transportate în autobuzele oprite pentru efectuarea controlului și cu 
respectarea prevederilor legale privind protecția muncii. 
 

Art. 36. Executarea controlului are loc cu respectarea următoarelor principii: 
a) principiul legalității - presupune ca toate activitățile specifice controlului să fie desfășurate cu 

respectarea prevederilor Constituției și a legislației în materie; 
b) principiul obiectivității - presupune o evaluare corectă și reală a cauzelor care au determinat 

neregulile și a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative și integrării celor 
pozitive; 

c) principul responsabilității - personalul ce execută activități de control răspunde pentru 
corectitudinea şi plenitudinea constatărilor, precum şi de acțiunile susținute în procesul de control; 

d) principiul eficacității - se referă la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul atingerii 
obiectivelor propuse; 

e) principiul eficienței - are în vedere maximizarea rezultatelor activității de control în raport cu 
resursele utilizate: umane, financiare, de timp; 

f) principiul prevenției - presupune prevederea și identificarea posibilelor erori și nereguli și 
stabilirea măsurilor necesare în scopul prevenirii acestora; 

g) principiul operativității - presupune efectuarea și finalizarea la timp și în mod complet a activității 
de control, într-o manieră cât mai simplificată, în vederea înlăturării disfuncționalităților 
constatate, cu respectarea regulilor prevăzute de lege. 
 

Art. 37. (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 
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monitorizare trafic intrajudețean. 
(2) Controlul în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, 
conform prevederilor legale în vigoare, se poate efectua și în colaborare cu inspectorii I.S.C.T.R. sau 
poliția rutieră. 

 
Art. 38. (1) Personalul de control are următoarele obligații: 

a) de a cunoaște și aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transportului rutier 
de persoane; 

b) de a păstra cu strictețe secretul de serviciu, al acțiunilor de control, al informațiilor cu caracter 
confidențial, deținute ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

c) de a nu pretinde și de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani și nici de a-și crea avantaje 
în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcției; 

d) de a deține asupra lor legitimația de control și ordinul de deplasare (delegația) pe t impul 
efectuării acțiunilor de control; 

e) să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată și intransigentă față de cei care î ncalcă 
reglementările specifice transportului rutier de persoane. 

(2) În exercitarea atribuțiilor personalul de control are dreptul de a solicita prezentarea tuturor 
documentelor şi informațiilor necesare pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare. 
La efectuarea controlului în trafic, conducătorii autobuzelor au obligația să prezinte personalului de control 
toate documentele pe care trebuie să le dețină la bordul autobuzului, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 
(3) Călătorii au obligația de a prezenta personalului de control, la solicitarea acestuia, legitimațiile de 
călătorie. 
 
Art. 39. (1) Rezultatul controlului în trafic se consemnează pe formularul notă de constatare, prevăzut în 
anexa nr. 2 la prezentul regulament, sau, după caz, pe formularul fișă de monitorizare, prevăzut în  anexa 
nr. 3 la  prezentul regulament. 
(2) Nota de constatare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea modului de efectuare a 
serviciilor de către un operator de transport rutier pe un anumit traseu și se completează pentru fiecare 
autobuz care este verificat pe traseul respectiv. 
(3) Fișa de monitorizare se utilizează atunci când controlul vizează verificarea unui număr limitat de 

probleme cu privire la modul de efectuare a serviciului, fiind controlate mai multe autobuze aparținând 
unuia sau mai multor operatori de transport, care trec/opresc prin/în locul unde se execută controlul, într-un 
anumit interval de timp. 
 
Art. 40. (1) În cazul în care personalul de control constată nereguli în modul de efectuare a serviciului, 
procedează la sancționarea contravențională a celor vinovați și/sau poate dispune, printr- o adresă scrisă 
către operatorul de transport rutier în cauză, măsuri de remediere a deficiențelor constatate. 
(2) Operatorul de transport rutier este obligat să ducă la îndeplinire măsurile dispuse de personalul de 
control. 

Art.41.(1) Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, fapta 
conducătorului auto constând în nerespectarea prevederilor  art. 20, punctele 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - din Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport, Secțiunea 
a 3a, Siguranța rutiera privind atribuțiile și responsabilitățile în realizarea serviciului; 

(2) Constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 5.000 lei, faptele 
operatorilor de transport rutier, constând în nerespectarea  prevederilor art. 18, a prevederilor art. 22, ale 
prevederilor art. 25 alin.1, 2, 3, 4, 5, 6, a prevederilor art. 27 lit. g din Regulament, privind obligațiile 
operatorilor de transport în realizarea serviciului; 

(3) Constituie contravenție şi se sancționează conform art. 45 alin.7 lit. g din Legea nr. 92/2007 cu 
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amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in contractul de delegare 
a gestiunii cu excepția celor prevăzute la art. 41 alin. (1) si (2) din Regulamentul pentru efectuarea 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala a județului 
Prahova. 

(4) Se sancționează conform art. 13 (17) lit. C, iii, cu retragerea licenței de traseu, faptele 
conducătorului auto și ale operatorului de transport rutier, constând în nerespectarea prevederilor art.13, 
alin.16 lit. C, pct. iv dar si a prevederilor art. 22 lit. 7, 41, 44, 55 din Regulamentul pentru efectuarea 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala a județului 
Prahova, de mai mult de 2 ori într-o luna calendaristica, fapte dovedite prin control in trafic și/sau prin 
sistemul de monitorizare online al traficului de calatori. 

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 300 la 1000 de lei, faptele 
utilizatorilor serviciului public de transport public județean, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la 
art.30 din prezentul Regulament. 

 (6) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 41, alin. (1), (2), (3), (4), (5) şi aplicarea 
sancțiunilor, se fac de către organele/autoritățile abilitate cu funcții de control și împuternicite de către 
Președintele Consiliului Județean Prahova; 

(7) Contravenientul poate achita 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 mențiune despre această posibilitate în procesul verbal. 

 
CAPITOLUL VII –  

Dispoziții finale 
 

Art.42. Operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament, în 
caietul de sarcini al serviciului de transport județean, precum şi în contractul de delegare a gestiunii. 
 
Art.43. Pierderea valabilității licenței de transport de către operatorii de transport rutier are drept 
consecință pierderea calității de operator de transport rutier și anularea hotărârii de dare în administrare a 
serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz.  
 
Art.44.(1). Activitățile specifice serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 
se administrează și 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 județene, interjudețene sau internaționale, pentru transportul județean, operatorul 
de transport rutier va tine o evidentă separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru 
fiecare serviciu prestat, astfel încât activitățile sale, conform licențelor de transport obținute, să poată fi 
evaluate, monitorizate și controlate.  

(3) Operatorului de transport care nu semnează contractul de delegare a gestiunii nu îi va fi 
atribuită licența de traseu prin hotărâre a consiliului județean, iar grupa respectiva va fi disponibila la 
următoarea ședință de atribuire ; 

(4) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii serviciului să încheie cu terți 
contracte de subdelegare a activităților 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 
înființării ca filială a societății titularului contractului și cu aprobarea scrisa a Consiliului Județean 
Prahova, prin hotărâre, cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.  

(6) Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare a serviciului public 
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de transport călători, efectuat în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de către Operator, 
inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalațiilor folosite de Operator. 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. 

(7) 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) 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. In măsura in care Operatorul nu își 
recuperează integral costurile de exploatare, reabilitare si dezvoltare plus profitul stabilit de 6,13% 
(ajustabil semestrial funcție de rata swap SIEG + 1% „http://www.ajutordestat.ro/despre-noi/rate-swap-
sieg/), Entitatea Contractanta va acorda compensație in conformitate cu prevederile Capitolului 10 : 
Compensația din contractul de delegare. 

(9) 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. 

(10) Tarifele aferente serviciilor de utilități 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 producție şi exploatare, a cheltuielilor de întreținere şi 
reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor 
pentru protecția 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 utilități publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(11) 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. 

(12) 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-
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cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi 
județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare). 

(13) 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. 

(14) 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. 

(15) 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. 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 județean 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, cu modificările si completările ulterioare. 
 
 
(16) 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 
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şi însoțite de documente justificative, primite de la operatorii de transport, prin hotărâri ale Consiliului 
Județean Prahova, conform reglementărilor în vigoare. 
 
(17) (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 3 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 
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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. 
 
(18) 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 o zecimala, astfel:  

- prin rotunjire la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani ,  
- prin rotunjire la 50 de bani a fracțiunilor de până la 50 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 2,5 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 = Cost/km/loc (licitat) x Numărul de kilometri (traseul dus) x Numărul de zile pe luna 
(30) x %, unde:   

- % (procentul licitat pentru reducerea abonamentului) 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. 
 
(19) 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 la 
prezentul caiet de sarcini. 
(20)Operatorul de transport ofertant va face dovada asigurării personalului calificat, prin menționarea 
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, situație în care 
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se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective. 
 
Art. 45. 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) precum si procentul de reducere a abonamentului - 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. 
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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. 

 
Art.46. Prezentul regulament poate fi modificat și/sau completat doar prin hotărâre a Consiliului Județean 
Prahova. 

 
VICEPRESEDINTE 

Cristian Apostol 
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Anexa nr. 1 la Regulamentul de efectuare a transportului public județean de persoane prin curse 
regulate, in județul Prahova 

Operator de transport rutier      
Sediul social    
C.I.F.    
Telefon (fax)      
E-mail ______________________________ 
Nr. din   

 

NOTIFICARE ÎNLOCUIRE AUTOBUZ 

Către 

Consiliul Județean Prahova 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public  
județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova notificăm următoarele înlocuiri de 
autobuze: 

 
Nr. crt. Traseul pe care autobuzul este 

titular 
Nr. de 

înmatriculare 
autobuz înlocuit 

Nr. înmatriculare 
autobuz cu care se 

înlocuiește 
    
    
    
    

 

Solicităm înlocuirile din următoarele motive: 
 

 
 

 
 

Anexăm la prezenta, în copie, certificate pentru conformitate, următoarele documente ale autobuzelor 
înlocuite și ale celor cu care se efectuează înlocuirea: 

- cărțile de identitate; 

- certificatele de înmatriculare; 

- certificatele de clasificare; 

- documentul/documentele eliberate de service-ul auto autorizat. 
 
Reprezentant legal: 

Numele și prenumele:     

Semnătura și ștampila:   
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Anexa nr. 2  la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de                            
persoane prin curse regulate, în județul Prahova 

 
NOTĂ DE CONSTATARE 

 
Data executării controlului: 

Denumirea operatorului de transport rutier verificat:  

Nr. de înmatriculare al autobuzului: 

Numele și prenumele conducătorului auto: 

Traseul verificat: 

Cursa verificată: 

Numele, prenumele și funcția persoanei care efectuează controlul: 
DOCUMENTE/PROBLEME 

VERIFICATE 
CONSTATĂRI OBSERVAŢII 

1 2 3 
 
 
 

Licența de traseu 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 
- Licența de traseu este  
conformă  cu traseul executat: 
DA/NU 
- Valabilitatea licenței de traseu: 
Este / Nu este valabilă 

 

 
Caietul de sarcini al licenței de traseu 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 
- Valabilitatea caietului de sarcini: 
Este / Nu este valabil 

 

 
 

Copia conformă a licenței comunitare 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 

- Valabilitatea copiei conforme a   
licenței comunitare: Este / Nu este 
valabilă 

 

 
Certificatul de clasificare – emis de Registrul 
Auto Român (R.A.R.) 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 

- Valabilitatea certificatului: 
Este / Nu este valabil 

 

 
Asigurarea pentru persoanele  
transportate   și bagajele acestora 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 
- Valabilitatea asigurării: 

Este / Nu este valabilă 

 

Contractul de leasing în original ori o 
copie conformă cu originalul, în cazul în 
care autobuzul este utilizat în baza unui 
asemenea contract 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 
- Valabilitatea contractului: 
Este / Nu este valabil 
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Certificat de competentă profesională al 
conducătorului auto 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 

- Valabilitatea certificatului: 
Este / Nu este valabil 

 

 
 

Certificatul de înmatriculare al autobuzului 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 

- Valabilitatea certificatului: 
Este / Nu este valabil 
- Efectuarea la termen a  
inspecției tehnice a 
autovehiculului DA / NU 

 

Legitimația de serviciu a conducătorului 
auto 

- Existenta la bordul 
autovehiculului: DA/NU 

- Valabilitatea legitimației: 
Este / Nu este valabilă 

 

Oprirea autobuzului în toate stațiile, 
conform graficului de circulație 

 
DA / NU 

 

Respectarea orelor de sosire/plecare din 
stații/autogări 

 
DA / NU 

 

- Îmbarcarea călătorilor peste capacitatea 
maximă admisă a autobuzului, exprimată 

prin nr. de locuri pe scaune 
- Numărul de locuri pe scaune este de 
.......... 

 
 

DA / NU 

Nr. de călători 
cărora nu le este 
asigurat locul pe 
scaun (dacă este 
cazul)=……………
……. 

Utilizarea pe timpul executării 
transportului a plăcii de traseu/panoului de  
afișaj electronic cu nominalizarea 
operatorului de transport rutier, a traseului 
şi a tipului de transport efectuat 

 
 

DA / NU 

 

Asigurarea facilităților/gratuităților la 
transport prevăzute de lege 

 
DA / NU 

 

Transportarea de obiecte sau mărfuri 
interzise la transport prin dispoziții legale 
sau Regulamentul de efectuare a 
serviciului de transport rutier județean de 
persoane 
prin curse regulate 

 
DA / NU 

 

  Utilizarea la efectuarea curselor a 
autobuzelor înscrise la atribuirea traseelor 
pentru care s-au obținut licențe de traseu 

 
DA / NU 

 

Persoanele transportate posedă legitimații 
de călătorie individuale valabile 

DA / NU  

Emiterea de legitimații de călătorie 
corespunzătoare tarifelor aferente distanței  
parcurse de persoanelor transportate 

 
 

DA / NU 

 

Utilizarea aparatelor de marcat electronice 
fiscale la emiterea biletelor de călătorie 
compatibila cu sistemul de eliberare a 
titlurilor de calatori propus de catre 
Consiliul Judetean Prahova (conectivitate 
WiFI, Bluetooth, Modem incorporat 
4GLTE) 

 
DA / NU 
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Afișarea vizibilă în interiorul autobuzului a 
tarifelor de transport pe bază de bilet 

 
DA / NU 

 

Asigurarea de curse dubluri pentru 
preluarea fluxurilor ocazionale de călători 

 
DA / NU 

 
Este / Nu este 
necesar 

Afișarea vizibilă în interiorul autobuzului a 
numelui și prenumelui conducătorului auto 

 
DA / NU 

 

Respectarea prevederilor legale privind 
regimul special al legitimațiilor de călătorie 

 
DA / NU 

 

Inscripționarea autobuzului cu denumirea 
operatorului de transport 

 
DA / NU 

 

Existenta în autovehicul a mijloacelor 
pentru prevenirea și stingerea incendiilor, 
precum și a ciocanelor pentru spart 

geamurile în caz de necesitate 

 
DA / NU 

 

Existenta în autobuz a instalațiilor de 
încălzire/condiționare a aerului în stare de 
funcționare 

 
DA / NU 

Funcționează / Nu 
funcționează 

Starea de curățenie și igienizare a 
autobuzului 

Este corespunzătoare 
DA / NU 

 

Alte mențiuni   

 
 
 

Semnătura persoanei care efectuează controlul 

............................................................ 
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Anexa nr. 3  la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de                            
persoane prin curse regulate, în județul Prahova 

 
 

FIȘĂ DE MONITORIZARE 

transport public județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Prahova 
 
 
Probleme verificate:    
 

 
 
 
 

Data Ora Traseu Operator de 
transport 

Nr. 
înmatricula
re autobuz 

Deficiențe 
constatate 

      
      
      
      

 

Personal de control: Numele și prenumele 

 

Semnătura 


