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Anexa nr. 3  la H.C.J. nr. __________din data de ___________ 
 

Caiet de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, in 

județul Prahova pentru perioada 2023-2029 

 
1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 
Art. 1. - 
Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului public de transport  județean de 
persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, stabilind nivelurile de 
calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficientă și siguranță. 
 
Art. 2. - 
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea 
stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului public de transport  județean de persoane prin curse 
regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, pentru gestiunea delegată a serviciului. 

 
Art. 3. - 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a 
UAT Județul Prahova și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 
 
Art. 4. - 
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare. 
 
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public 
de transport  județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul 
Prahova. 
 
Art. 5. - 

(1) Terminologia utilizată este cea prevăzută în Regulamentul serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Prahova, elaborat de 
autoritatea județeană de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova. 

(2) Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Județul Prahova și operatorii de 
transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a serviciilor de transport pe cele 12 
grupe aferente traseelor (vezi Anexa). 

(3) Stabilirea celor 12 grupe a fost realizată pe considerente de organizare a operării serviciului public, 
având în vedere atât configurația rutieră cât și faptul că un sistem de transport persoane trebuie să fie 
eficient, integrat, durabil și sigur, astfel încât să promoveze dezvoltarea economică și teritorială si să 
asigure o calitate a vieții ridicată în Județul Prahova. 

(4) Ofertanții pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a mai multor loturi 
(grupe). 
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2. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE 
 

Art. 6. –  
(1)Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către 
operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă. Licența de traseu se eliberează pentru 
traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Prahova, 
însoțită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulație. In cazuri excepționale, când nu exista 
posibilitatea ca operatorii de transport rutier care dețin licența de traseu valabila pe perioada contractului de 
delegare sa preia, suplimentar, un traseu/o grupa de trasee din motive obiective, Consiliul Județean prin 
Autoritatea de transport județeana poate aproba atribuirea directa a licenței de traseu pentru un alt operator, 
respectând următoarele puncte: 
 a. termenul de licențiere sa fie pana la organizarea unei noi proceduri de achiziție publica pentru 
traseul/grupa de trasee, dar nu mai mult de 6 luni; 
 b. aprobarea atribuirii se va face prin hotărâre a Consiliu Județean Prahova; 
 
(2) Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:: 
 
a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi 
care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului; 
 
b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de 
circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora; 
 
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea 
inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru 
efectuarea serviciului; 
 
d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de 
atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi 
(autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.); 
 
e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei 
acestora; 
 
f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 
 
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
 
h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de 
intervenţie şi de depanare; 
 
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 
 
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, 
examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
 
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport/ 
transportatorului autorizat; 
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l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a 
gestiunii; 
 
m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a 
curăţeniei acestora; 
 
n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau 
prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public 
local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Judetean Prahova; 
 
o) furnizarea către autoritatea consiliul judeţean, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile 
necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public judetean; 
 
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
 
q) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
 
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 
 
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
 
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea 
incendiilor; 
 
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule 
necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie; 
 
v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice judeteana; 
 
Art. 7. - 
Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în 
regulamentul serviciului de transport public judetean. 
 
Art. 8. - 
(1) Operatorul are obligația de a realiza investiţiile în legătură cu prestarea Serviciului public de 
transport călători în conformitate cu Programul de Investiţii al Operatorului, prevăzut în Anexa nr. 3.1. 
 
(2) Costurile aferente investiţiilor realizate de Operator conform Anexei nr. 3.1 vor fi luate în 
considerare pentru calculul Compensaţiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; 
 
(3) Activităţile de implementare a investiţiilor din Programul de Investiţii al Entităţii Contractante, 
desfăşurate de Operator în baza Contractului, se consideră activităţi eligibile pentru calculul cheltuielilor CE 
aferente Obligaţiilor de serviciu public, fundamentate conform prevederilor din Ordinul preşedintelui 
A.N.R.S.C nr. 272/2007 şi instrucţiunilor din Anexa nr. 9. 
 
(4)  Entitatea contractantă are obligaţia de a finanţa investiţiile din Programul de Investiţii al Entităţii 
Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2. 
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(5)  Cheltuielile în legătură cu implementarea investiţiilor din Programul de Investiţii al Entităţii 
Contractante, desfăşurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta şi a Contractului, se evidenţiază 
distinct şi se comunică după recepţia lucrărilor Entităţii Contractante pentru înregistrare în evidenţa 
bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziţia Operatorului. 
 

3. SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE 
 
Art. 9. - 
Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier 
public judetan prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a judetului Prahova. 
 
Art. 10. - 
Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, cu respectarea Programului de transport care conține condițiile specifice privind traseele, 
perioadele şi programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport 
necesare si care constituie anexa nr.1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Prahova precum si anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Prahova . 
 
Art. 11. - 
Denumirea si amplasarea stațiilor principale si secundare precum si a autogărilor pentru fiecare traseu, sunt 
prezentate în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Prahova, respectiv în Anexa nr.3 Stațiile și autogările din Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în perioada 01.01.2023-31.12.2029, în județul Prahova 
precum si in anexa la Hotărârea Consiliului Județean Prahova . 
 
Art. 12. – 
În vederea realizării unui sistem de transport public județean de persoane pe raza administrativ-teritorială a 
județului Prahova, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere şi 
pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorii de servicii publice de transport trebuie să asigure 
următoarele cerințe: 
 
 
1) să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi 

capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. 
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) în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi 
sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public 
local de persoane; 

3) să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii 
schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de 
desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică 
privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

4) să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord 
cu autoritatea Consiliului Judetean Prahova şi nominalizate printr-o anexă la Hotararea Consiliului 
Judetean Prahova, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin Hotarare a Consiliului 
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Judetean Prahova; să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie, online sau în autovehicul, inclusiv 
cu anticipație;  

5) în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a 
curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului 
călător; 

6) să emită abonamente de călătorie si să respecte reglementările în vigoare precum si procentul de 
reducere licitat in cadrul procedurii de achiziție, pe toata durata contractului de delegare a gestiunii, 
inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 

7) să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 

8)   să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în conformitate cu art. 41, alin. (4) din Ordonanța nr. 
27 din 31 august 2011; 

9)  autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii 
în brațe, marcate corespunzător. 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. 

10)  să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile 
deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 
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; 

11) să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de 
aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori 
acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări 
corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul 
public; 

12) să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr 
de locuri pe scaune; 

13) să asigure spatii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul 
mărfurilor/coletelor doar în limitele spațiilor disponibile;; 

14) să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie; 
15) să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea 

Consiliului Judetean Prahova si care sunt corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie sau sistem 
electronic; 

16) să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum şi a 
legitimațiilor sau cartelelor electronice speciale; 

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

18) să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 
19) să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului 

de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră; 
20) să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de 

transport - dovada realizării acestei acțiuni se depune la autoritatea de autorizare; 
21) să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 
22) 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; 
23) mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
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24) autovehiculele care deservesc traseele din contractul de gestiune delegata a transportului județean vor 
avea inscripţionată pe partile laterale, denumirea executantului transportului. Autovehiculele vor putea 
fi inscripționate si 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, spatele si plafonul exterior al autobuzului, la dispoziția 
autorității contractante cu scopul informării calatorilor; 

25) la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, 
precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 

26) mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică 
periodică efectuată la termen; 

27) mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind 
siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

28) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de 
tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului 
județean Prahova;; 

29) să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile 
concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii 
aprobate de acesta; 

30) să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, 
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

31) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat; 
32) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale 

propriilor angajaţi; 
33) să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin 

aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări 
sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 

34) să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale 
aferente serviciului prestat; 

35)  să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen de maxim 2 
ore de la apariția evenimentului; 

36) a) să asigure preluarea călătorilor din autobuzele rămase imobilizate pe traseu, numărul de autobuze 
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 (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 maxim de 2 ore a transportului persoanelor rămase pe traseu ; 
b) să folosească autovehiculul 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 autovehicul titular pentru care a obținut licență  traseu,  numai după notificarea in 
scris, a Consiliului Județean, cu respectarea capacității şi a punctajului de la atribuire ; 

37) 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. 
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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. 

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

39) 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 folosirii lor;      

40) să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate 
realiza până la destinație din cauză de forță majoră sau din vina transportatorului;         

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

42) să asigure efectuarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de 
înlocuire a acestora;   

43) să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație pentru urcarea şi coborârea 
călătorilor şi a bagajelor;  

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

45) să informeze călătorii despre intenția de modificare a tarifelor de transport, cu cel puțin 30 de zile 
înainte de utilizare, prin afișarea în mijloacele de transport a unui anunț în acest sens, care va cuprinde 
în mod obligatoriu cuantumul noilor tarife; 

46) 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: 
a. depășirea capacității de preluare a autovehiculului inițial; 
b. menționarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 
c. asigurarea existenței la bordul autobuzului suplimentar a unei copii a licenței traseu şi 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;        

47) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu caietele de sarcini anexe la licențele de 
traseu;   

48) să asigure dotarea autobuzelor destinate serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri în condițiile prevăzute de legislația în 
vigoare;   
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49) să asigure informarea anticipată a călătorilor cu privire la modificări temporare (suspendări, limitări, 
micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste 
modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea de lucrări la infrastructura rutieră;       

50) să respecte obligațiile stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciului, prin caietul de sarcini 
şi prin regulamentul serviciului;  

51) să furnizeze Consiliului Județean Prahova, respectiv autorităților de reglementare competente conform 
legii, informațiile solicitate şi să asigure accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora 
efectuează serviciul în scopul verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciului;  

52) să notifice Consiliului Județean Prahova înlocuirea autobuzelor cu care au obținut licențe de traseu, cu 
respectarea condițiilor impuse de Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Prahova;  

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

54) să se prezinte la autoritatea județeană de transport în vederea înlocuirii caietului de sarcini al licenței de 
traseu, în cazurile prevăzute de Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate, în județul Prahova;  

55) 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;  

56) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform 
prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu au fost acoperite prin polița de asigurare;  

57) să gestioneze serviciul prestat pe criterii de competitivitate şi eficientă economică;  
58) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente 

serviciului prestat; 
59) alte condiții specifice stabilite de Consiliul Județean Prahova, după caz. 
 
Anexăm prezentului următoarele: 
Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 
în județul Prahova – Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în 
județul Prahova, valabil în perioada 2023 - 2029 
Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova – Grafice de circulație 
Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Prahova – Amplasarea stațiilor de pe traseele de transport județean 

 
Vicepresedinte 

Cristian Apostol
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