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Anexa nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii 

 
 

CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 
PERSOANE PRIN CURSE REGULATE  

pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” 

 
CAPITOLUL I: Obiectul caietului de sarcini 
 
Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
 
Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică 
şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, pe raza unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”. 
 
Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării 
activităţilor de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “URBTRANS” şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 
 
Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în 
exploatare. 

   (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 
protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local. 

 
Art. 5.Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport 
public local, elaborat de autoritatea de autorizare şi aprobat prin hotărâre a adunării 
generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”. 
 
CAPITOLUL II: Cerinţe organizatorice minimale 
 
Art. 6. 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; 
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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; 
l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin 
contractul de atribuire a gestiunii; 
m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor 
auxiliare şi a curăţeniei acestora; 
n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de 
delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local 
elaborat de autoritatea de autorizare şi aprobat prin hotărâre adunării generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”; 
o) furnizarea către autoritatea de autorizare şi adunarea generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate 
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 
serviciului de transport public local; 
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 
operativă a acestora; 
q) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare; 
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi 
numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de 
circulaţie. 
 
Art. 7. Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa 
circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local aprobat prin 
hotărâre a adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”. 
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CAPITOLUL III: Sistemul de transport public local de persoane 
   
Art. 8. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a 
localităților membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”. 
 
Art. 9. Operatorul de transport / transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze 
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea 
programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi 
programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de 
transport necesare, prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini al serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate. 
 
Art. 10. Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în 
Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini al serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate. 
 
Art. 11. Transportul public local de persoane prin curse regulate se desfăşoară pe raza 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“URBTRANS” pe următoarele trasee descrise în Anexa nr. 1. 
 
Art. 12. În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza 
administrativ - teritorială a localităţilor, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii 
de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, 
operatorul de transport/ transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de 
transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de 
transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate 
anterior vor fi illuminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate 
scăzută; 

2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător 
prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la 
legăturile cu alte mijloace de transport public 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 administraţiei publice locale şi nominalizate 
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printr-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a 
gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire; 

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

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, 
inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului 
abonamentului; 

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

8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu 

handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu 

pornească din staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum 
şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei; 

11.să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, 
materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin 
format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura 
materialului, pot murdări 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 spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
14. să îmbarce / debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute 

în programul de circulaţie; 
15. să utilizeze numai legitimaţii / abonamente de călătorie cu regim special, 

agreate de autoritatea administraţiei publice locale; 
16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii / 

abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările 
legale în vigoare; 

17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 
operatorului de transport; 

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

modificarea / suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă 
majoră; 

20. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi 
dezinfectarea mijloacelor de transport; 

21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, 
siguranţă şi confort; 

22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de 
încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 

23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
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24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea 
executantului transportului; 

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

26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după 
caz, revizia 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 unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”; 

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; 

 
Art. 13. (1) În conformitate cu prevederile legale, după atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “URBTRANS”, unităţile administrativ teritoriale membre pot acorda prin 
hotărâriale consiliilor locale facilităţi de transport pentru următoarele categorii de 
persoane: 
I. Facilităţi la transportul public local prevăzute prin lege, obligatoriu a fi acordate: 
 

1. Veterani de război şi văduvele de război, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război, republicată, beneficiază de transport gratuit. 

2. Persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite prizonieri, 
conform dispoziţiilor din Decretul - Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, beneficiază de transport gratuit. 

3. Luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii eroilor martiri, 
însoţitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau a marilor mutilaţi, în conformitate 
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cu dispoziţiile Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, beneficiază de transport 
gratuit. 

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, precum şi însoţitorii persoanelor cu 
handicapgrav, în prezenţa acestora; însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în 
prezenţa acestora; însoţitorii aciuiţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în 
prezenţa acestora; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii 
personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, în conformitate 
cu dispoziţiile Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, beneficiază de transport gratuit. 

5. Persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în 
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, conform 
prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, beneficiază de 
transport gratuit. 

6. Donatorii de sânge, în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din 
localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la 
abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor 
doveditoare, pentru o perioadă de o lună, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 282 din 
5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de 
sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice şi a art. 11 lit. c) din Hotărârea de 
Guvern nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor 
donatorilor de sânge. 

 
II. Facilităţi la transportul public local, altele decât cele obligatorii prin lege, şi 
prevederile legislative care permit acordarea acestora prin hotărâre a autorităţii 
administraţiei publice locale: 
 

1. Pensionarii, persoanele care au atins vârsta de pensionare sau beneficiarii de 
pensii de urmaş precum şi persoanele vârstnice conform art. 11 şi art. 94 lit. d) din 
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, Legea nr. 17 din 9 martie 
2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. 

2. Preşcolarii (5-7 ani), conform Legii nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului. 

3. Elevii, conform Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale: „Elevii din 
învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% 
pentru transportul local în comun.” 

4. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi 
cu riscul excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale. 

5. Alte categorii sociale, potrivit altor acte normative în vigoare. 
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(2) După atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS, subvenţiile 
acordate pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de 
persoane prin curse regulate, se vor asigura în conformitate cu prevederile Caietului de 
Sarcini, ale Regulamentului, contractului de delegare a gestiunii şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

(3) Aceste categorii de persoane pot fi modificate ca urmare a unor prevederi 
legale şi/sau a unor hotărâri ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS” 
sau hotărâri ale consiliilor locale membre ale Asociaţiei. 

(4) După atribuirea contractului de delegare a gestiunii, fiecare unitate 
administrativ - teritorială membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“URBTRANS” va aproba prin hotărâre a consiliului  local, subvenţiile pentru transportul 
public local pe care le acordă categoriilor de persoane precum şi actele necesare 
eliberării abonamentelor de călătorie, urmând să comunice hotărârea delegatului. 

 
Art. 14. Persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de 
persoane prin curse regulate, menţionate la art. 13 alin. (1) pct. I, vor circula cu 
mijloacele de transport în comun pe baza legitimaţiei pentru transport urban sau a 
documentelor justificative de încadrare într-o categorie socială. 
 
Art. 15. (1) Persoanele care beneficiază de facilităţi acordate prin hotărârile consiliilor 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “URBTRANS” au dreptul de a circula pe traseul/ traseele stabilite prin 
hotărârile consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 

(2) Eliberarea abonamentului de călătorie pentru persoanele care beneficiază de 
facilităţi la transportul public local de persoane prin curse regulate se face de către 
operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 13 din prezentul contract pe baza cărţii de identitate pentru persoanele 
menţionate la art. 13 alin. (1) pct. II.6, cupon de pensie şi cartea de identitate pentru 
persoanele menţionate la art. 13 alin. (1) pct. II.1, carte de identitate / certificat de 
naştere şi carnetul de elev vizat pe anul în curs pentru persoanele menţionate la art. 13 
alin. (1) pct. II.3, carte de identitate şi carnetul de student vizat pe anul în curs pentru 
persoanele menţionate la art. 13 alin. (1) pct. II.4, alte documente prevăzute de 
hotărârile consiliilor locale emise conform prevederilor art. 13 alin. (4) din prezentul 
contract ori prevăzute de actele normative în vigoare. 

(3) Plata contravalorii serviciului de transport public locale de persoane prin 
curse regulate de către autoritatea administraţiei publice locale pentru beneficiarii de 
facilităţi la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite 
categorii de persoane de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”, se face în baza 
abonamentului de călătorie eliberat, la tariful aprobat pentru abonamentul 
corespunzător traseului/ traseelor din localitatea unde îşi are domiciliul beneficiarul, în 
baza facilităţii acordate prin hotărârile consiliilor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei privind dreptul de a circula pe traseul / traseele stabilit / 
stabilite conform alin. 1). 
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CAPITOLUL IV: Dispoziții finale 
 
Art. 16. (1) În cazul în care operatorul de transport efectuează atât transport rutier 
public de persoane prin curse regulate locale, cât şi judeţene, interjudeţene sau 
internaţionale, pentru transportul local operatorul de transport rutier va ţine o evidenţă 
separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu 
prestat, astfel încât activităţile sale, conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi 
evaluate, monitorizate şi controlate. 

(2) Delegatul va ţine o evidenţă separată, cu contabilitate distinctă, pe fiecare 
unitate administrativ-teritorială membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“URBTRANS” beneficiară a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate. 

 
Art. 17. Prezentul Caiet de sarcini intră în vigoare la data atribuirii în gestiune delegată 
a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin încheierea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate pe teritoriul administrativ al membrilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitare “URBTRANS”. 
 
Art. 18. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 
.   

 
 


