
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                           

 

HOTĂRÂRE  
 

privind 

aprobarea modificării perioadei de valabilitate a Programului de transport public rutier 

de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a licențelor de traseu eliberate pentru 

traseele cuprinse în acesta și  privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Dolj 

  

Consiliul  Judeţean  Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

   având  în  vedere  referatul de aprobare nr. 29336/19.11.2020 al Direcției Tehnice – 

Autoritatea Județeană de Transport, raportul Serviciului juridic nr. 29678/24.11.2020, precum și 

avizul comisiilor de specialitate,   

 în baza prevederilor art. 66, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ale Legii nr. 

92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările si completările ulterioare, 

în temeiul  art. 173, alin. (1), lit. d), lit. f), alin. (5), lit. m) art. 182, alin. (1) și art. 196, 

alin. (1), lit. (a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă valabilitatea Programului de transport public rutier de persoane prin 

servicii regulate în trafic județean până la data de 31.12.2021.  

Art.2. Se aprobă Lista licențelor de traseu emise pentru traseele cuprinse în Programul 

de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, valabile până la 

data de 31.12.2021, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.    

Art.3. Se aprobă Contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

rutier de persoane prin curse regulate în județul Dolj, valabil până la data de 31.12.2021 conform 

anexei 2 la prezenta hotărâre.  

Art.4. Hotărârile Consiliului Judeţean Dolj nr. 147/31.07.2019, 148/31.07.2019 și 

230/31.10.2019, se modifică și se completează în mod corespunzător. 

Art.5. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Dolj,  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

    Nr. ………                                                           Adoptată la data de ………................ 

 

        PREŞEDINTE                                                                  Contrasemnează, 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  

DORIN COSMIN VASILE 

                                                                                                  ANDA NICOLAE 
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Nr. 29336/19.11.2020 

 

 

                                                                                                   PREȘEDINTE 

 

                                                                                                     DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea perioadei de valabilitate a Programului de 

transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a licențelor de 

traseu eliberate pentru traseele cuprinse în acesta și  privind aprobarea Contractului 

cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier de                   persoane 

prin curse regulate în județul Dolj 

 

 

1. Descrierea situației actuale       Consiliul Județean Dolj are calitatea de autoritate 

competentă judeţeană şi prin Autoritatea Județeană de 

Transport are obligația să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi 

să controleze prestarea transportului public rutier de 

persoane prin servicii regulate desfăşurat între localităţile 

judeţului. 

      Transportul public rutier de persoane prin serviciile 

regulate la nivel județean se poate efectua numai pe traseele 

cuprinse în programul de transport județean de către 

operatorii de transport care dețin licență de traseu valabilă 

pentru traseul respectiv.  

      Programul de transport public rutier de persoane prin 

servicii regulate la nivel județean se întocmeşte de către 

Autoritatea Județeană de Transport, se aprobă prin 

hotărâre de către Consiliul Judeţean Dolj. 

      Licențele de traseu au fost eliberate de către Autoritatea 

Rutieră Română – Agenția Dolj până la intrarea în vigoare 

a Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și 

de către Consiliul Județean Dolj după această data.  

     Valabilitatea Programului de transport rutier public de 

persoane prin servicii regulate în trafic județean, perioada 

2013 – 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 264/18.12.2012, precum și a licențelor de traseu 

eliberate de Autoritatea Rutieră Română – Agenția Dolj a 

fost prelungită pe perioada 30.06.2019 – 30.06.2023 prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
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modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul transportului de persoane. 

      Consiliul Județean Dolj a eliberat o singură licență de 

traseu pentru curse regulate, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 12/30.01.2020, valabilă cel mult 12 luni 

de la data eliberării. 

      Serviciul public de transport la nivelul județului Dolj a 

fost administrat prin atribuirea acestuia prin gestiune 

delegată sub forma unui contract de delegare a gestiunii 

până la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane 

(28.06.2019), dată de la care serviciul se efectuează în 

regim comercial și contractele de delegare a gestiuii și-au 

încetat valabilitatea. 

2.Motivele de fapt care reclamă 

reglementarea respectivă, 

rațiunile care au determinat 

inițierea proiectului de hotărâre 

și după caz, scopul urmărit 

      Motivul care stă la baza inițierii proiectului de hotărâre 

în cauză îl constituie modificările legislative succesive. 

      Cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, 

competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare 

înfiinţării, organizării, autorizării, gestionării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării 

serviciilor publice de transport a fost stabilit de Legea nr. 

92/2007 a serviciilor publice de transport local. 

      Până la data de 31.12.2018 transportul rutier județean 

de persoane a avut caracteristicile unui transport în regim 

comercial. 

      Prin adoptarea Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007 s-a făcut o delimitare mai clară a serviciilor în ceea 

ce privește transportul public local și extinderea acestui 

serviciu și la nivel județean.  

      Astfel în tot cuprinsul Legii nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare, sintagma „transport public local” s-a înlocuit cu 

sintagma „transport public local și județean”. 

      Legea nr. 328/2018 a stabilit, de asemenea, emiterea 

licențelor de traseu, pentru programul județean de transport 

persoane prin curse regulate, de către consiliile județene și 

extinderea valabilității licențelor de traseu pe o perioadă 

care să asigure amortizarea mijloacelor de transport în 

activitatea de transport județean. 

      Practic, prin adoptarea Legii nr. 328/2018, transportul 

rutier județean de persoane a fost reglemntat ca serviciu 

public de transport, în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 110/70 ale 

Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. 

      Motivând că în practică se constată că transportul rutier 

judeţean de persoane nu îndeplineşte caracteristicile de 

serviciu public, întrucât operatorii economici, tranportatori 

licenţiaţi îşi asumă prestarea transportului de persoane în 



condiţii de piaţă, fără intervenţia autorităţilor administraţiei 

publice centrale sau locale și că includerea transportului 

rutier judeţean de persoane în sfera serviciilor publice 

atrage implicit acordarea de compensaţii de la bugetele 

locale ale judeţelor, cu impact negativ asupra cheltuielilor 

consiliilor judeţene, Guvernul a adoptat Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul transportului 

de persoane, publicată în Monitorul Oficial nr. 

535/28.06.2019. 

      Prin acest act normativ s-a eliminat transportul rutier 

judeţean de călători din sfera serviciilor publice, acesta 

desfăşurându-se în regim comercial, cu respectarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

      De asemenea s-a statuat că valabilitatea programelor de 

transport județean și, după caz, a licențelor de traseu pentru 

transportul rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, la nivel județean, se prelungește până la data de 30 

iunie 2023. 

      Prin Legea nr. 34/2020, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 271/01.04.2020, se respinge Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 

      Drept urmare, în materia transportului județean de 

persoane redevin aplicabile dispozițiile Legii nr. 92/2007, 

astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 328/2018. 

      În aceste condiții, regimul juridic al transportului 

județean de persoane nu mai este unul comercial, ci 

redevine unul de serviciu public. 

      Pe cale de consecință, operatorul de transport va furniza 

serviciul de transport public județean de persoane prin curse 

regulate cu respectarea obligațiilor de serviciu public 

stabilite în sarcina sa în contractul de delegare a gestiunii. 

      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 

precizează: 

      „Transportul rutier județean de persoane prin curse 

regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza 

programelor de transport județene și a licențelor aflate în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României 

a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul transportului 

de persoane ” și 

      „Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a 

gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului 

public județean de persoane prin curse regulate, cu 

valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru 

încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 
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1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de 

transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul 

respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României 

a  Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul transportului 

de persoane.” 

      Scopul prezentului proiect de hotărâre îl constituie 

punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2020 în 

domeniul transportului public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Dolj. 

3.Principiile de bază și 

finalitatea 

      Principiile care au stat la baza elaborării proiectului de 

hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr. 70/2020 în domeniul transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în judeţul Dolj sunt: 

- legalitatea; 

- transparența; 

- asumarea răspunderii. 

      Proiectul de hotărâre are ca finalitate necesitatea 

transpunerii O.U.G. nr.70/2020 la nivelul județului Dolj. 

4.Efectele/consecințele în 

raport cu obiectul reglementării 

- Modificarea termenului de valabilitate a programului 

județean de transport ; 

- Încheierea contractelor de delegare a gestiunii cu 

operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile 

pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial 

al României a  Legii nr. 34/2020 privind 

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane.    

5.Schimbări preconizate prin 

propunere 

      - Aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru 

asigurarea în continuare a transportului public județean de 

persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data 

finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 

servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 

1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale 

Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, dar 

nu mai mult de 31.12.2021. 

      Se modifică regulamentul și caietul de sarcini al 

serviciului, ținând seama de modificarea regimului 

transportului județean din comercial în serviciu public. 

      Tarifele pentru serviciul public de transport rutier de 

persoane prin curse regulate în trafic județean rămân la 

nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

104/27.04.2017. 

      Valabilitatea acestora a fost prelungită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Dolj nr. 148/31.07.2019 până pe data 

de 30.06.2023. 

      Prin prezentul proiect de hotărâre se modifică durata de 

valabilitate a tarifelor. 
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      - Aprobarea desfășurării transportului rutier la nivelul 

județului Dol, până la data de 31.12.2021, în baza 

programelor de transport județene și a licențelor aflate în 

vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României 

a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul transportului 

de persoane  

6.Impactul economic, social, 

impactul asupra mediului 

      Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra calității 

transportului rutier la nivel județean. 

      Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra mediului 

concurențial prin încurajarea concurenței și eliminarea 

barierelor. 

      Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra calității 

vieții tuturor cetățenilor, indiferent de categoria socială. 

      Proiectul de hotărâre nu are impact asupra mediului. 

7.Impactul financiar asupra 

bugetului pe termen scurt 

      În condițiile aplicării regimului de serviciu public, 

impactul financiar asupra bugetului județului se referă la 

acordarea compensațiilor lunare către operatorii de 

transport, calculate conform reglementărilor în vigoare 

transpuse la nivel județean. 

      Pe termen scurt este vorba de decontarea cheltuielilor 

de transport al elevilor care nu pot fi școlarizați în 

localitatea de domiciliu care se ridică la o valoare de minim 

662 500 lei pentru perioada 14.09.2020 – 31.12.2020, 

respectiv de minim 1 485 000 lei pe perioada anului școlar 

2020 – 2021.   

8.Efectele proiectului de 

hotărâre asupra hotărârilor 

Consiliului Județean Dolj în 

vigoare 

      Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii în 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2020 în domeniul 

transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Dolj modifică și completează în mod 

corespunzător Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 

147/31.07.2019, 148/31.07.2019 și 230/31.10.2019. 

9.Consultări efectuate în 

vederea elaborării proiectului 

de hotărâre 

      Proiectul Contractului de delgare a gestiunii servicului 

public rutier de transport persoane prin curse regulate în 

județul Dolj a fost supus spre consultare publică din data de 

17.08.2020 pe site-ul www.doljtransport.ro/anunțuri și pe 

site-ul www.cjdolj.ro/anunțuri.html 

10.Activitatea de informare 

publică prin elaborarea și 

implementarea proiectului de 

hotărâre, după caz 

      În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 

523/2002 privind transparența decizională în administrația 

publică, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea  punerii în 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2020 în domeniul 

transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Dolj  a fost adus la cunoștință publică 

prin afișarea pe site-ul Consililui Județean Dolj.      

11.Temeiul legal care stă la 

baza adoptării 

      Art. 173, alin. (1),lit. d), lit. f), alin. (5), lit. m) art. 182, 

alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. (a)  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

      Hotărârea se adoptă în baza art. 66, alin. (1) și alin. (2) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224548
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215584
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215584
http://www.doljtransport.ro/


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. 
 

 

ÎNTOCMIT 

 

COORDONATOR A.J.T. 

 

ing. Ciucu Nicolae 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 29678/24.11.2020   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării perioadei de valabilitate a 

programului de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a 

licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în acesta și privind aprobarea 

contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier de persoane 

prin curse regulate în județul Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării perioadei de valabilitate a programului de transport public rutier 

de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a licențelor de traseu eliberate pentru 

traseele cuprinse în acesta și privind aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Dolj, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării perioadei de valabilitate a 

programului de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, a 

licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în acesta și privind aprobarea contractului 

cadru de delegare a gestiunii serviciului public de transport rutier de persoane prin curse 

regulate în județul Dolj. 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 66 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

normative; 

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

teritoriale; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. f), alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului 

juridic: nu au fost identificate. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la 

atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară 

a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

        Avizat                                                                                                                          Întocmit 

Șef serviciu juridic               Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica                         Cristian Buzata 

 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm
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                                                                                                                                                                                                             Anexa 1 

                                                                                                                                                                                        la Hotărârea nr. …………………… 

 

LISTA 

LICENȚELOR DE TRASEU EMISE PENTRU TRASEELE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE 

PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEȚEAN  

valabile până la data de 31.12.2021 

 

Nr. 

crt. 
Denumire operator de transport 

Cod 

fiscal 

Serie  

licență 

Nr.  

licență 

Cod  

traseu 
Denumire traseu 

1 S.C.ADILEN IMPEX S.R.L. Piscu Vechi RO6777252 LT 231722 052 Craiova-Calafat/Piscu Vechi-Ghidici 

2 S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Moțăței 14687738 LT 224772 045 Craiova-Segarcea/Băileşti/Moţăţei/Caraula-Pleniţa 

3 S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Moțăței 14687738 LT 224771 058 Craiova-Radovan-Moţăţei 

4 S.C. ALEXTOUR TRANS S.R.L. Moțăței 14687738 LT 224773 091 Calafat-Maglavit/Unirea-Verbiţa 

5 S.C. ANADY COM S.R.L. Gogoșu 7262637 LT 231747 077 Craiova-Predeşti-Gogoşu 

6 S.C. ANADY COM S.R.L. Gogoșu 7262637 LT 231746 076 Craiova-Predeşti-Botoşeşti Paia 

7 S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat RO9286136 LT 224742 055 Craiova-Maglavit-Cetate 

8 S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat RO9286136 LT 224741 092 Calafat-Maglavit-Cetate 

9 S.C. BARAPET TRANS S.R.L. Calafat RO9286136 LT 224740 095 Calafat-Tunarii Vechi-Seaca de Câmp 

10 S.C. BĂRBOSU FLORIN S.N.C. Orodel 5649476 LT 224759 064 Craiova-Criva-Mârza 

11 S.C. BĂRBOSU FLORIN S.N.C. Orodel 5649476 LT 224757 061 Craiova-Criva-Călugărei 

12 S.C. BĂRBOSU FLORIN S.N.C. Orodel 5649476 LT 224758 063 Craiova-Criva-Plopşor 

13 S.C.BORTRANS S.R.L. Craiova 15015344 LT 224738 006 Craiova-Şimnicul de Sus-Goieşti 

14 S.C. CĂTĂ&CRIS S.R.L. Robănești 14084397 LT 231750 017 Craiova-Pieleşti/Pârşani-Lăcriţa 

15 S.C. COSTY RODY TRANS S.R.L. Bulzești 15053143 LT 231741 009 Craiova-Motoci-Frăţila 

16 S.C. COSTY TOUR S.R.L. Țuglui RO14015052 LT 231706 081 Craiova-Scăieşti-Filiaşi 

17 S.C. COSTY TOUR S.R.L. Țuglui RO14015052 LT 231705 080 Craiova-Scăieşti-Piria 

18 S.C. COSTY TOUR S.R.L. Țuglui RO14015052 LT 231707 015 Craiova-Pieleşti/E574/DC87/DJ641/E574-Câmpeni 

19 S.C. COSTY TOUR S.R.L. Țuglui RO14015052 LT 231704 033 Craiova-Podari-Ţuglui 

20 SC. EDRAS IMPEX S.R.L. Piscu Vechi 7403744 LT 231764 048 Craiova-Giubega-Băileşti 

21 S.C. ELY TOUR S.R.L. Plenița 23321166 LT 231767 090 Calafat-Moţăţei-Pleniţa 
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22 S.C. FANTRANS S.R.L. Dăbuleni 14500731 LT 224774 101 Craiova-Murta-Bechet Port 

23 S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova RO5000494 LT 231753 072 Craiova-Predeşti-Sopot 

24 S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova RO5000494 LT 231755 074 Craiova-Breasta-Predeşti 

25 S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova RO5000494 LT 231754 073 Craiova-Predeşti-Pleşoi 

26 S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova RO5000494 LT 231756 075 Craiova-Cernele-Breasta 

27 S.C. FANY EXTRANS S.R.L. Craiova RO5000494 LT 231752 071 Craiova-Predeşti-Cleanov 

28 S.C. GAZELA S.R.L. Podari RO6489535 LT 231762 034 Craiova-Podari-Gura Văii 

29 S.C. GEOTOUR S.R.L. Rast 14406840 LT 231716 088 Băileşti-Rast-Plosca 

30 S.C. GEOTOUR S.R.L. Rast 14406840 LT 231715 049 Craiova-Giubega/Băileşti-Catane 

31 S.C. GEOTOUR S.R.L. Rast 14406840 LT 231717 093 Calafat-Rast-Băileşti 

32 S.C. GILTREX S.R.L. Celaru 6661842 LT 224755 022 Craiova-Leu-Amărăştii de Jos 

33 S.C. GILTREX S.R.L. Celaru 6661842 LT 224756 023 Craiova-Celaru-Marotinu de Sus 

34 S.C. GOGUŢU TRANS S.R.L. Ciupercenii Noi 16376924 LT 231763 100 Calafat-Smârdan-Ciupercenii Noi 

35 S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova 7509231 LT 224764 001 Craiova-Coţofenii din Faţă-Filiasi 

36 S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova 7509231 LT 224768 036 Craiova-Murta-Nedeia 

37 S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova 7509231 LT 224767 015 Craiova-Pieleşti/E574/DC87/DJ641/E574-Câmpeni 

38 S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova 7509231 LT 224766 018 Craiova-Zănoaga-Dioşti 

39 S.C. IBRAFLOR COM S.R.L. Craiova 7509231 LT 224769 035 Craiova-Segarcea-Măceşu de Sus 

40 S.C. I.G.M. PROD 94 S.R.L. București R7094592 LT 231758 001 Craiova-Coţofenii din Faţă-Filiasi 

41 S.C. I.G.M. PROD 94 S.R.L. București R7094592 LT 231759 004 Craiova-Melineşti-Tălpaş 

42 S.C. I.G.M. PROD 94 S.R.L. București R7094592 LT 231760 054 Craiova-Radovan-Calafat Port 

43 S.C. I.G.M. PROD 94 S.R.L. București R7094592 LT 231761 085 Filiaşi-Scăieşti-Argetoaia 

44 S.C. ILAN COM S.R.L. Piscu Vechi 6124490 LT 231711 098 Calafat-Piscu Vechi-Ghidici 

45 S.C. ILAN COM S.R.L. Piscu Vechi 6124490 LT 231710 097 Calafat-Ghidici/Piscu Vechi-Rast 

46 S.C. INTERURBAN TRANS S.R.L. Bârca 9061923 LT 231736 043 Craiova-Segarcea-Măceşu de Sus 

47 S.C. INTERURBAN TRANS S.R.L. Bârca 9061923 LT 231733 062 Craiova-Sălcuţa-Corlate 

48 S.C. INTERURBAN TRANS S.R.L. Bârca 9061923 LT 231734 038 Craiova-Segarcea/Giurgiţa-Negoi 

49 S.C. INTERURBAN TRANS S.R.L. Bârca 9061923 LT 231737 047 CraiovaSegarcea/Giurgişa-Băileşti 

50 S.C. INTERURBAN TRANS S.R.L. Bârca 9061923 LT 231735 042 Craiova-Segarcea-Măceşu de Jos 

51 S.C. IRIMIR IMPEX S.R.L. Craiova 4775956 LT 231743 004 Craiova-Melineşti-Tălpaş 

52 S.C. JAREX COM S.R.L. Segarcea 8041715 LT 231712 037 Craiova-Segarcea/Dranic-Nedeia 

53 S.C. LARIZANA TRANS S.R.L. Craiova RO8279157 LT 231781 067 Craiova-Călugărei-Pleniţa 

54 S.C. LARIZANA TRANS S.R.L. Craiova RO8279157 LT 231779 040 Craiova-Segarcea-Săpata 

55 S.C. LUMIMA TRANS S.R.L. Desa 8040337 LT 231708 053 Craiova-Galicea Mare/Calafat/Ciupercenii Noi-Desa 

56 S.C. LUMIMA TRANS S.R.L. Desa 8040337 LT 231709 099 Calafat-Smârdan/Ciupercenii Noi-Desa 

57 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT 224748 020 Craiova-DN6-Cârcea 
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58 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT 224749 039 Craiova-Segarcea/Bistreţ-Covei 

59 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT 224750 041 Craiova-Segarcea/Giugiţa/Goicea-Bistreţ 

60 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT 231780 044 Craiova-Segarcea-Lipovu 

61 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT 224751 043 Craiova-Segarcea-Măceşu de Sus 

62 S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova RO2305540 LT DJ 000001 003 Craiova-Izvorul Rece-Işalniţa 

63 S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi 14597228 LT 231739 094 Calafat-Seaca de Câmp/Poiana Mare-Băileşti 

64 S.C. MANTOUR S.R.L. Piscu Vechi 14597228 LT 231740 096 Calafat-Poiana Mare-Negoi 

65 S.C. MARANDRE TOUR S.R.L Piscu Vechi RO26997848 LT 224743 046 Craiova-Băileşti-Seaca de Câmp 

66 S.C. MARIN CXY COM S.R.L. Craiova 4175641 LT 231765 002 Craiova-Isalniţa-Almăj 

67 S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiași 15397635 LT 224745 083 Filiaşi-Scăieşti/Secu-Greceşti 

68 S.C. MELINESCU TRANSCOM S.R.L. Filiași 15397635 LT 224746 086 Filiaşi-Braloştiţa-Racoviţa 

69 S.C. MIHADOR S.R.L. Zăval 15099043 LT 231757 068 Craiova-Terpeziţa-Bucovicior 

70 S.C. NADIRA TRANS S.R.L. Craiova 8091829 LT 231732 030 Craiova-Malu Mare-Ghindeni 

71 S.C. NADIRA TRANS S.R.L. Craiova 8091829 LT 231731 019 Craiova-Coşoveni-Ghindeni 

72 S.C. NADOR TRANS S.R.L. Castranova 8187380 LT 224752 025 Craiova-Leu-Castranova 

73 S.C. NADOR TRANS S.R.L. Castranova 8187380 LT 231771 024 Craiova-Leu-Apele Vii 

74 S.C. NAFETIS COM S.R.L. Bulzești 7678222 LT 224760 008 Craiova-Motoci/Picături-Veleşti 

75 S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoiești RO7337233 LT 231730 029 Craiova-Făcăi-Preajba 

76 S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoiești RO7337233 LT 231728 027 Craiova-Bratovoieşti/Mârşani-Brabeţi 

77 S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoiești RO7337233 LT 231727 007 Craiova-Şimnicul de Sus-Duţuleşti 

78 S.C. NEAGTOVO PROD S.R.L. Bratovoiești RO7337233 LT 231729 028 Craiova-Malu Mare-Bratovoieşti 

79 S.C. ROVALINI TOUR S.R.L. Craiova RO14248384 LT 224744 026 Craiova-Sadova-Dăbuleni 

80 S.C. RUX TRANS S.R.L. Țuglui RO13743740 LT 231719 069 Craiova-Bucovăţ/Leamna-Sărbătoarea 

81 S.C. RUX TRANS S.R.L. Țuglui RO13743740 LT 231721 032 Craiova-Gura Văii-Sălcuţa 

82 S.C. RUX TRANS S.R.L. Țuglui RO13743740 LT 231720 031 Craiova-Calopăr-Belcin 

83 S.C. RUX ŞHERIF EXIM S.R.L. Craiova 9349684 LT 224737 060 Craiova-Radovan-Lipovu 

84 S.C. SADMAR S.R.L. Craiova RO10997167 LT 231749 084 Filiaşi-Scăieşti-Busu 

85 S.C. SADMAR S.R.L. Craiova RO10997167 LT 231748 078 Craiova-Crovna/Greceşti-Busu 

86 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 224777 012 Craiova-Gherceşti-Ungureni 

87 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 231702 051 Craiova-Cioroiaşi-Afumaţi 

88 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 224778 013 Craiova-Gherceşti-Pieleşti 

89 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 231703 079 Craiova-Scăieşti-Secu 

90 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 231701 050 Craiova-Cioroiaşi-Băileşti 

91 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 224775 010 Craiova-Gherceşti/Motoci-Călineşti 

92 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 224780 015 Craiova-Pieleşti/E574/DC87/DJ641/E574-Câmpeni 

93 S.C. SAFTOUR TRADING S.R.L. Craiova RO13590396 LT 224776 011 Craiova-Gherceşti-Motoci 
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94 S.C. TABANU S.R.L. Unirea 14565250 LT 231718 057 Craiova-Radovan-Unirea 

95 S.C. TRANSBARBOSU C S.R.L. Orodel 14488778 LT 231772 065 Craiova-Lazu/Unirea-Castrele Traiane 

96 S.C. TRANSBARBOSU C S.R.L. Orodel 14488778 LT 231766 066 Craiova-Terpeziţa-Orodel 

97 S.C. TRANSMIT S.R.L. Celaru 13949644 LT 231751 021 Craiova-Dobroteşti-Nisipuri 

98 S.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. Plenița 3084626 LT 231714 070 Craiova-Bucovăţ-Palilula 

99 S.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. Plenița 3084626 LT 231713 056 Craiova-Radovan/Moţăţei-Verbicioara 

100 S.C. VEST CAPITAL IMPEX S.R.L. Plenița 3084626 LT 231778 102 Calafa-Moţăţei-Orodel 

101 S.C. VIDARIA S.R.L. Craiova RO17234006 LT 231742 016 Craiova-Pieleşti/Pârşani-Preajba de Pădure 

 

 

Notă:  

          Licențele de traseu cu seria LT au fost eliberate de Autoritatea Rutieră Română 

 

 

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV                                        COORDONATOR A.J.T. 

      Silvia Ionescu Lupeanu                                                  ing. Ciucu Nicolae                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              ÎNTOCMIT 

                                                                                                                                                                            ing. Jeles Mihail 

 



                                                                     Anexa 2 

                                                                         la Hotărârea nr. ……………………... 

 

CONTRACT 

de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport de persoane prin 

curse regulate în județul Dolj 

Nr. ………./………………… 

CAPITOLUL I 

DENUMIREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE 

Art. 1. – Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport județean de persoane a fost încheiat la sediul Consiliului Județean Dolj 

între: 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, cu sediul în Calea Unirii, nr. 19, Craiova, 

județul Dolj, având codul de înregistrare fiscală nr. 4417150, cont nr. 

RO23TREZ29121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, 

reprezentată prin DORIN COSMIN VASILE, având funcția de PREȘEDINTE, în 

numele și pentru CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, în calitate de delegatar, pe de o 

parte, denumită în continuare Entitatea Contractantă, 

și 

Societatea……………………………………………………………………. cu 

sediul în………………………………………………………………, înregistrată sub 

nr. …………………......., la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul………., 

având contul…………………………………….., deschis la…………………………, 

codul unic de înregistrare ……………………………………, reprezentată legal 

prin………………………………….., având funcția de……………………, în calitate 

de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare Operator, 

în baza cap. XV, art. 66, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 

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

acte normative 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2. – Prezentul contract are ca scop asigurarea continuității prestării 

serviciilor publice de transport de persoane prin curse regulate în județul Dolj până la 

data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 

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

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099


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, cu operatorii de transport care dețin licențe de 

traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României 

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

51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

transportului de persoane. 

Art. 3. – Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea sarcinilor și 

responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului 

public de transport pe raza administrativ-teritorială a județului Dolj, inclusiv dreptul și 

obligația de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. 

Art. 4. – Operatorul va presta serviciul public de transport județean de persoane, 

efectuat cu autobuze în conformitate cu obligațiile de serviciu public prevăzute 

la Capitolul III din prezentul contract, pe traseul/traseele: 

a) traseul .........................; 

b) traseul………………..; 

CAPITOLUL III 

OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC 

Art. 5. – În conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract, 

Operatorul se obligă să îndeplinească serviciul public de transport cu respectarea 

obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos: 

a) Operatorul va aplica tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă și 

va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de 

reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport și cu hotărârile 

adoptate de către Consiliul Județean Dolj; 

b) Operatorul va presta serviciul public de transport călători în conformitate cu 

principiile continuității, regularității și capacității prevăzute în programul de transport; 

c) Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate 

prevăzute în prezentul contract și în legislația din domeniul transportului public de 

călători; 

d) Operatorul va presta serviciul public de transport călători cu vehiculele 

prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul contract. 

Art. 6. – Operatorul va realiza serviciul public de transport județean de călători 

în conformitate cu obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 5 și va avea: 

a) dreptul la decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor conform 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 și Hotărârii de Guvern nr. 435/2020 

în termenii și condițiile prevăzute în prezentul contract; 

b) dreptul exclusiv de a presta serviciul public de transport călători pe traseele 

atribuite; 

c) dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare 

prestării Serviciului public de transport călători. 



Art. 7. – Drepturile și obligațiile Operatorului de la art. 5 și art. 6 se completează 

cu cele prevăzute la capitolul VII din prezentul contract. 

Art. 8. – Fiecare Parte va acționa cu bună-credință și va face toate eforturile 

pentru a asigura respectarea prezentului contract. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA 

CONTRACTULUI 

 

Art. 9.  – Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea 

contractului sunt următoarele: 

a) bunuri de retur: bunurile aparţinând domeniului public, utilizate gratuit pentru 

circulaţie (drumuri judeţene, poduri, pasaje denivelate şi instalaţiile auxiliare aferente 

acestora); 

b) bunuri de preluare: bunurile achiziţionate de Operator pe perioada 

contractului de delegare de gestiune, din veniturile realizate din activitatea de transport, 

cu acordul Consiliului Judeţean Dolj care vor putea fi preluate de consiliul judeţean, 

după expirarea contractului de delegare în proprietatea sa şi vor face parte din 

patrimoniul acestuia.  

La expirarea contractului, bunurile de preluare pot reveni Consiliului Judeţean 

Dolj, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile 

respective în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată.  

c) bunuri proprii: bunurile care aparţin Operatorului şi sunt utilizate de către 

acesta pe întreaga perioadă a valabilităţii contractului.  

La încetarea contractului bunurile proprii  rămân în proprietatea Operatorului. 

 

CAPITOLUL V 

DURATA CONTRACTULUI 

 

 Art. 10. – (1) Prezentul contract produce efecte de la data semnării şi încetează 

la data de 31.12.2021. 

 

CAPITOLUL VI 

TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE 

 

Art. 11. – (1) Entitatea Contractantă va stabili și aproba tarifele de călătorie, iar 

Operatorul va încasa veniturile din vânzarea titlurilor de călătorie pentru serviciile 

publice de transport călători prestate în baza prezentului contract. 

(2) La data începerii prezentului contract, Operatorul va aplica tarifele de 

călătorie prevăzute în Anexa nr. 5. 

(3) Operatorul de transport public rutier la nivel judeţean are obligaţia de a 

menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare 

decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători 

(4) Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a 



titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea titlurilor 

de călătorie și distribuirea acestora. 

 (5) Controlul titlurilor de călătorie pe raza teritorială de competență a Entității 

Contractante este realizat de către operator în mijloacele de transport prin personal 

propriu și de către personalul Autorității Județene de Transport din cadrul Consiliului 

Județean Dolj, 

(6) Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate și modificate de către Entitatea 

Contractantă potrivit prevederilor din Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile 

de transport public local de persoane, modificat și completat cu Ordinul ANRSC nr. 

134/2017. 

(7) Operatorul are obligația să aplice tarifele de călătorie aprobate începând cu 

data prevăzută în hotărârile adoptate de către Consiliul Județean Dolj. 

 

CAPITOLUL VII 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI 

 

Art. 12. – Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public 

județean de persoane au următoarele drepturi: 

 a) să presteze serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de 

competență a Entității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale 

județului Dolj; 

b) să întrerupă prestarea serviciului public de transport județean de persoane în 

cazul nerespectării de către autorităţile administraţiei publice județene a obligațiilor 

stabilite prin contractele de delegare a gestiunii, cu obligaţia de a notifica întreruperea 

prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin contractul de delegare a 

gestiunii. 

c) să încaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin 

curse regulate; 

d) să solicite actualizarea semestrială a tarifelor aferente transportului public 

judetean de persoane prin curse regulate, cu rata inflaţiei; 

e) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare 

pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din 

efectuarea operațiunilor de transport; 

f) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului public judeţean 

de călători; 

g) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public 

județean de persoane, în condiţiile ligii; 

h) să efectueze, cu aprobarea prealabilă a Entității Contractante, modificări 

temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu, 

etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de 

avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră.  

          i) pe durata contractului  de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier 

are exclusivitate pe traseele atribuite prin hotărâre a consiliului judeţean;  

j) să ceară întreruperea serviciului în situaţii de forţă majoră; 



k) să solicite modificarea sau completarea contractului de delegare a gestiunii 

făcând propuneri în acest sens pe parcursul derularii lui. 

Art. 13. – În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane, operatorii de transport rutier au 

următoarele obligaţii: 

a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice categoriei de transport 

pe care o execută; 

b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale; 

c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii 

serviciului încheiat cu beneficiarul; 

d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de 

delegare a gestiunii încheiat cu beneficiarul; 

e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public 

de transport; 

f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului public 

de transport județean; 

g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform 

prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 

confort; 

h) să asigure continuitatea serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate; 

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

j) să fundamenteze şi să supună aprobării Consiliului Judeţean Dolj tarifele ce 

vor fi utilizate în activitatea de transport public județean de persoane prin curse 

regulate; 

k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 

l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să 

îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi 

protecţia mediului; 

m) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de 

natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Consiliului 

Județean Dolj, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 

activităţii; 

n) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 

deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

o) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de 

circulaţie, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

p) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului contractat; 

r) să asigure accesul organelor de control ale Consiliului Judeţean Dolj la 

informaţiile privind executarea serviciului şi modul de exploatare a mijloacelor de 

transport, a infrastructurii aferente şi a bunurilor delegate/încredinţate, după caz; 

s) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 

periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea 

programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind 



siguranţa rutieră; 

ş) să deţină la sediul social următoarele documente: 

    - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri 

de accidente ce cad în sarcina transportatorului; 

    - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în 

proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 

    - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 

    - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să 

conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru 

conducătorii auto; 

    - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la 

baza eliberării licenţei comunitară şi a delegării gestiunii, după caz; 

    - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a 

persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

    - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 

periodice pentru mijloacele de transport; 

    - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă 

a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului 

Judeţean Dolj în cazul accidentelor grave de circulaţie; 

    - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

t) să furnizeze Consiliul Judeţean Dolj, respectiv autorităţilor de reglementare 

competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile 

şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi 

evaluării modului de prestare a serviciului; 

ţ) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt 

acoperite prin poliţe de asigurare; 

u) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 

medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; 

v) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 

reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale 

impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri; 

w) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 

economică; 

x) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei 

tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 

z) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât prin 

ajungerea la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure 

continuitatea prestării activităţii în condiţiile  prevăzute în contract, până la 

preluarea acesteia de către Entitatea Contractantă, dar nu mai mult de 60 de zile. 

(2) Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor 

și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub 

sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de 

persoane prin curse regulate la nivel județean; 

(3) Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza 

Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv 

situațiile financiare aprobate. 



(4) Lunar Operatorul are obligația de a prezenta Entității Contractante un raport 

al vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călători transportați. 

 

CAPITOLUL VIII 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE 
 

Art. 14. – (1) Entitatea Contractantă  are următoarele drepturi în raporturile cu 
operatorii de transport rutier: 

a) să convoace la audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii 
măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor 
respective; 

b) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare 
a tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier în corelare cu 
reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru 
utilizatori; 

c) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului public de 
transport judeţean; 

d) să actualizeze programele publice de transport de persoane prin curse 
regulate, în conformitate cu cerinţele de transport; 

e) să sancţioneze operatorii de transport rutier în cazul în care aceştia nu 
prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat 
prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini; 

f) să retragă licența de traseu  
(2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier consiliile 

județene  pot, după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului şi/sau pot 
solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport. 

Art. 15. – Entitatea Contractantă are următoarele obligaţii faţă de operatorii de 
transport rutier: 

a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de 
transport rutier; 

b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru realizarea serviciilor 
publice de transport judeţean într-un mediu concurenţial şi transparent; 

c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a 
fiecărui serviciu public de transport judeţean; 

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu 
privire la activitatea operatorilor de transport rutier; 

e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de 
gestiune a serviciilor, dacă este cazul; 

f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de delegare a 
gestiunii; 

g) să deconteze operatorilor de transport 50% din valoarea cheltuielilor lunare 
pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, conform 
legii.  

 

CAPITOLUL IX  

RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ANGAJAȚILOR 

OPERATORULUI 

 

Art. 16. – Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare 



prestării serviciului public de transport călători și va realiza protecția socială a 

angajaților 

Operatorul va aplica propria sa politică de selecție, calificare, instruire, 

recalificare, concediere și salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului 

Muncii, și prevederilor legale în vigoare. 

Operatorul se obligă să respecte toate normele naționale și europene referitoare 

la protecția socială a angajaților, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecție 

socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, 

precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă. 

Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei 

examinări psihologice și medicale, potrivit legislației în vigoare. 

 

CAPITOLUL X 

FORȚA MAJORĂ 

Art. 17. – (1) Prin forța majora se înțelege orice eveniment extern ce se 

încadrează în prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, 

cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, 

împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract. 

(2) Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de 

executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine 

în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră. 

(3) Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în 

măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau 

întârziată de situația de forță majoră. 

(4) Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, 

sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului contract. 

În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, 

executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare 

acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile 

în executarea contractului. 

Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi 

exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea 

necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră. 

(5) Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără 

întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor 

negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor 

contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce 

evenimentul de forță majoră încetează. 

(6) Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția 

acesteia. În cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de 

retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor 

conveni asupra continuării sau încetării contractului. 



(7) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă 

mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de 

plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

 

CAPITOLUL XI 

CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Art. 18. – (1) Operatorul este obligat ca pe perioada derulării contractului 

să respecte legislaţia şi reglementările în vigoare privind protecţia mediului.     

  

 

CAPITOLUL XII 

REZILIEREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 

 

Art. 19. – (1) Entitatea Contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul 

dacă se constată şi se dovedeşte nerespectarea repetată de către Operator a obligaţiilor 

contractuale şi dacă acesta nu adoptă în termen de 5 zile, de la primirea notificarii, 

programe de măsuri pentru respectarea obligaţiilor contractuale şi a indicatorilor de 

performanţă; 

(2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier, neremediate 

în termen de 45 de zile de la primirea notificării, contractul este reziliat de drept, fără 

punere în întârziere şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi. 

 

 

CAPITOLUL XIII  

CONDIȚII DE EXPLOATARE A SISTEMULUI 

 

Art. 20. – (1) Organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a 

transportului judeţean de persoane are drept cadru general legislaţia  în vigoare 

privind transporturile rutiere şi serviciile publice de transport judeţean. 

 

CAPITOLUL XIV 

INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII ȘI CESIONĂRII CONTRACTULUI 

 

Art. 21. – (1) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii să 

încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii 

serviciilor publice de transport. 

(2) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul 

în care operatorul se divizează, fuzionează ori înfiinţează o filială, în limitele/condiţiile 

stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de cele ale cadrului legislativ din 

domeniul achiziţiilor publice şi cu aprobarea autorităţilor deliberative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

CAPITOLUL XV 

CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI 

CONTRACTUAL 



 

Art. 22. – (1) Raporturile contractuale dintre Entitatea Contractantă și Operator 

se bazează pe principiul echilibrului între drepturile care îi sunt acordate Operatorului 

și obligațiile care îi sunt impuse. 

(2) În vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul 

executării contractului apare o situație caracterizată prin schimbarea excepțională a 

împrejurărilor existente la data încheierii contractului, care nu a fost și nici nu putea fi, 

în mod rezonabil, avută în vedere de către parte la data încheierii contractului, atunci 

la solicitarea oricărei părți se va putea renegocia contractul. 

Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual sau părțile nu 

ajung la un acord într-un termen rezonabil, litigiul urmează să fie soluționat de instanța 

de judecată.   

 

CAPITOLUL XVI 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 23. – (1) Prezentul contract încetează la expirarea duratei contractului, cu 

excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a 

prevederilor contractului. 

(2) Prezentul contract încetează în cazul în care operatorul de transport nu mai 

deține licență de transport și/sau toate licențele de traseu eliberate pentru traseele care 

i-au fost atribuite. 

(3) Entitatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral contractul, cu un 

termen de preaviz de 60 de zile, în cazul în care interesul național sau local o impune. 

(4) Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a 

bunurilor de retur sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității 

obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin 

renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor din prezentul contract. 

(5) La încetarea contractului, indiferent de motiv, drepturile și obligațiile impuse 

Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede 

altfel. 

 

CAPITOLUL XVII 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Art. 24. – (1) Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale 

prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă. 

(2) Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul 

în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și 

calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, 

ori nu asigură continuitatea serviciului, în condiţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

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

teritoriale, precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.  

 

CAPITOLUL XVIII 

REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 



 

Art. 25. – (1) Orice modificare a contractului este rezultatul acordului intervenit 

între Părți, exprimat într-un act adițional. 

(2) Entitatea Contractantă poate modifica unilateral, în condițiile legii, orice 

parte a contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu 

notificare prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către Operator. 

 (3) În cazul în care orice prevederi ale contractului devin incompatibile cu 

legislația din România sau din Uniunea Europeană, contractul va fi modificat de Părți, 

prin act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale 

contractului. 

(4) Orice deficienţă sau omisiune în acest contract poate fi rectificată, prin act 

adiţional, cu acordul părţilor contractante. 

 

 

CAPITOLUL XIX 

LITIGII 

 

Art. 26. – (1) Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării 

pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea contractului. 

(2) Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în 

legătură cu prezentul contract, încălcare, încetare, sau anulare a contractului, Partea 

căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa 

împreună cu propunerea de conciliere directă. 

(3) În cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să 

suspende prestarea serviciului public de transport călători ori Entitatea Contractantă să 

suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului contract. 

(4) Dacă după15 zile de la începerea tratativelor părțile nu reușesc să rezolve 

disputa pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca litigiul să fie soluționat de 

instanța competentă de la sediul Entității Contractante. 

 

CAPITOLUL XX 

LEGEA APLICABILĂ 

 

Art. 27. – (1) Prezentul contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din 

ori în legătură cu prezentul contract ori cu încheierea acestuia sunt guvernate și 

interpretate în conformitate cu legea română. 

(2) Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil și cu 

reglementările legale speciale în materia transportului public de călători. 

 

CAPITOLUL XXI 

ALTE CLAUZE 

 

Art. 28. – (1) Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea 

contractului va fi efectuată în scris, în limba română. 

(2) Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi confirmate în 

mod prompt de primire de către Partea destinatară. 



(3) Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise 

prin: 

- scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe 

confirmarea de primire; 

- fax și/sau e-mail, va fi data expedierii. În situația în care faxul/e-mailul nu a 

fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al 

destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare. 

(4) Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul contract 

vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese: 

 

 

Către Entitatea Contractantă la: 

 

Către Operator la: 

 

Adresa: CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Calea Unirii, nr. 19, Craiova, 200585 

 

Adresa: [.......................] 

Fax: 0251 408242; 0351463771 
 

Fax: [............................] 

E-mail: ajtdolj@yahoo.com 
 

E-mail: [.......................] 

 

CAPITOLUL XXII 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Art. 29. – (1) Limba care guvernează contractul este limba română. În toate 

problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, Părțile se supun prevederilor 

legislației specifice în vigoare. 

(2) Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul contract 

 

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [...], în [...] exemplare originale, din care 

[...] pentru Entitatea contractantă și [...] pentru Operator. 

 

ENTITATEA CONTRACTANTĂ                                               OPERATOR 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                              ………………………………… 

 

          PREȘEDINTE                                                            ADMINISTRATOR 

                                                      

    DIRECTOR ECONOMIC 

 

      DIRECTOR TEHNIC 

        

VIZAT SERVICIUL JURIDIC 

…………………………………… 

 

     COORDONATOR A.J.T 



ANEXE LA  CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI 

PUBLIC RUTIER DE TRANSPORT DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE ÎN JUDEȚUL DOLJ 

 

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a contractului: 

Anexa 1 – Legislația aplicabilă serviciului public de transport local și județean 

de călători transportului public de călători; 

Anexa 2 – Program de transport public rutier de persoane prin servicii regulate 

în trafic județean, perioada 2013 – 2021; 

Anexa 3 – Regulament pentru efectuarea serviciului public de transport 

persoane, prin curse regulate, în județul Dolj; 

Anexa 4 – Caiet de sarcini al serviciului public de transport de persoane, prin 

curse regulate, în trafic judeţean; 

Anexa 5 – Lista tarifelor pentru serviciul public de transport de persoane prin 

curse regulate în trafic judeţean; 

Anexa 6 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public 

de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

                                                                                 la Contractul de delegare a gestiunii 

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT 

JUDEȚEAN DE CĂLĂTORI 

 

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Comunicare a Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 

rutier de călători  (2014/C 92/01);  

- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie 

îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier si de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 

de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinul MTI nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și 

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

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 

transport public local; 

- Ordinul ANRSC/ANAP nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi 

contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat 

cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

- Ordinul ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, 

modificat și completat prin Ordinul ANRSC nr. 132/2019; 

- Ordinul ANRSC nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, 

modificat și completat cu Ordinul ANRSC nr. 133/2019; 

- Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 

de persoane, modificat și completat cu Ordinul ANRSC nr. 134/2019; 

http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209188
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209163
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209163


- Ordonața de Urgență a Guvernuluin nr. 70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative; 

- Hotărârea de Guvern nr.435/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare a 

cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea Hotărârii de Guvern 

nr.428/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților 

de transport intern feroviar și  cu metroul pentru elevi și studenți. 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
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                                                                                                                                                               Anexa 2 

                                                                                                                                       la Contractul de delegare a gestiunii 

 

 

PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII 

REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN, PERIOADA 2013 – 2021 

 

 

Nr. 

reţea 

Nr. 

grupă 

Cod 

traseu 

nou/vechi 

 

A B C km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitate 

minimă de 

transport 

(locuri) 

Nr. 

vehicule 

active 

Program  circulaţie 

 

 

 

Dus Întors Zilele de 

circulaţie Autog./loc 
Localitate 

intermediară 

 

 

Autog./loc 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

01 00 001/---- Craiova Coţofenii din Faţă Filiaşi 38 10 10 1 05:40 06:20 06:30 07:10 1,2,3,4,5 

          07:20 08:00 08:30 09:10 1,2,3,4,5 

          09:20 10:00 10:30 11:10 1,2,3,4,5 

          11:20 12:00 12:30 13:10 1,2,3,4,5 

          13:20 14:00 14:30 15:10 1,2,3,4,5 

          15:20 16:00 16:30 17:10 1,2,3,4,5 

          17:20 18:00 18:30 19:10 1,2,3,4,5 

          19:20 20:00 20:30 21:10 1,2,3,4,5 

          07:20 08:00 06:30 07:10 6 

          15:20 16:00 14:30 15:10 6 

02 00 002/085 Craiova Işalniţa Almăj 25 3 10 1 07:00 07:45 05:30 06:15 1,2,3,4,5 

          12:00 12:45 08:30 09:15 1,2,3,4,5 

          19:30 20:15 14:00 14:45 1,2,3,4,5 

03 00 003/094 Craiova Izvorul Rece Işalniţa 11 15 10 1 06:30 06:55 06:00 06:25 1,2,3,4,5,6,7 

          07:30 07:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5,6,7 

          08:30 08:55 08:00 08:25 1,2,3,4,5,6,7 

          09:30 09:55 09:00 09:25 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5 

          11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5 
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          13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

          14:30 14:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5 

          15:30 15:55 15:00 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 16:55 16:00 16:25 1,2,3,4,5 

          17:30 17:55 17:00 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 18:55 18:00 18:25 1,2,3,4,5 

          19:30 19:55 19:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

          20:30 20:55 20:00 20:25 1,2,3,4,5,6,7 

04 00 004/100 Craiova Melineşti Tălpaş 47 3 10 1 07:00 08:00 08:15 09:15 1,2,3,4,5,6 

          12:30 13:30 14:00 15:00 1,2,3,4,5,6 

          15:30 16:30 17:00 18:00 1,2,3,4,5,6 

05 00 005/040 Craiova Goieşti Melineşti 33 4 10 1 07:15 08:05 16:10 17:00 1,2,3,4,5 

          11:15 12:05 08:15 09:05 1,2,3,4,5 

          15:00 15:50 13:00 13:50 1,2,3,4,5 

Cursa se prelungeşte pînă la Bodăieşti 18:00 18:55 06:10 07:05 1,2,3,4,5 

06 00 006/081 Craiova Şimnicu de Sus Goieşti 24 16 10 3 20:00 20:45 05:30 06:15 1,2,3,4,5,6,7 

          06:15 07:00 07:15 08:00 1,2,3,4,5,6,7 

          07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

          08:00 08:45 09:00 09:45 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 09:45 10:00 10:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:45 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 13:45 14:00 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:45 15:00 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00 15:45 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:45 18:00 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:45 19:00 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:45 20:00 20:45 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:45 06:30 07:15 1,2,3,4,5,6,7 

07 00 007/080 Craiova Şimnicu de Sus Duţuleşti 17 15 23 2 06:00 06:30 06:45 07:15 1,2,3,4,5,6,7 

          07:00 07:30 07:45 08:15 1,2,3,4,5,6,7 

          08:00 08:30 08:45 09:15 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 09:30 09:45 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:30 10:45 11:15 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:30 11:45 12:15 1,2,3,4,5,6,7 
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          12:00 12:30 12:45 13:15 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 13:30 13:45 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:30 14:45 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00 15:30 15:45 16:15 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:30 16:45 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:30 17:45 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:30 18:45 19:15 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:30 05:30 06:00 1,2,3,4,5,6,7 

          20:15 20:45 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7 

08 00 008/011 Craiova Motoci / Picături Veleşti 39 5 10 1 06:45 07:55 08:00 09:10 1,2,3,4,5,6 

          12:00 13:10 13:30 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:45 15:55 16:15 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 19:10 05:20 06:30 1,2,3,4,5,6 

          18:00 19:10 08:00 09:10 7 

09 00 009/010 Craiova Motoci Frăţila 38 4 10 1 06:45 07:45 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6 

          18:00 19:00 14:00 15:00 1,2,3,4,5 

          16:30 17:30 14:00 15:00 6 

          16:00 17:00 13:00 14:00 7 

10 00 010/018 Craiova Gherceşti / Motoci Calineşti 21 4 23 1 07:15 07:55 08:00 08:40 1,2,3,4,5 

          10:25 11:05 11:10 11:50 1,2,3,4,5 

          16:25 17:05 17:10 17:50 1,2,3,4,5,6,7 

          18:25 19:05 06:20 07:00 1,2,3,4,5,6,7 

11 00 011/017 Craiova Gherceşti Motoci 18 3 23 1 12:30 13:00 13:15 13:45 1,2,3,4,5,6,7 

          14:30 15:00 15:15 15:45 1,2,3,4,5 

          20:30 21:00 05:15 05:45 1,2,3,4,5 

12 00 012/019 Craiova Gherceşti Ungureni 15 1 23 1 18:30 19:00 06:30 07:00 1,2,3,4,5 

13 00 013/016 Craiova Gherceşti Pieleşti 16 5 10 1 --- --- 06:20 06:45 1,2,3,4,5,6 

          07:40 08:05 08:15 08:40 1,2,3,4,5 

          11:45 12:10 12:15 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          13:45 14:10 14:15 14:40 1,2,3,4,5 

          16:30 16:55 --- --- 1,2,3,4,5,6 

          19:30 19:55 05:20 05:45 1,2,3,4,5 

15 00 015/----- Craiova 
Pieleşti (E574,DC87, 

DJ641,E574) 
Câmpeni 25 5 10 1 06:15 06:55 07:00 07:40 1,2,3,4,5,6 

          07:50 08:30 09:00 09:40 1,2,3,4,5,6 

          14:30 15:10 15:45 16:25 1,2,3,4,5 

          17:00 17:40 17:50 18:30 1,2,3,4,5,6 

          19:00 19:40 --- --- 1,2,3,4,5 
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          --- --- 05:30 06:10 1,2,3,4,5,6 

16 00 016/012 Craiova Pieleşti (Pârşani) 
Preajba de 

Padure 
46 12 23 3 07:15 08:15 09:00 10:00 1,2,3,4,5 

          10:00 11:00 11:15 12:15 1,2,3,4,5,6 

          12:00 13:00 13:15 14:15 1,2,3,4,5,6 

          15:30 16:30 17:00 18:00 1,2,3,4,5,6 

          17:00 18:00 05:00 06:00 1,2,3,4,5 

          18:00 19:00 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6 

          19:00 20:00 07:30 08:30 1,2,3,4,5,6 

          07:45 08:45 09:00 10:00 6 

          17:30 18:30 05:00 06:00 6 

          11:00 12:00 06:30 07:30 7 

          15:00 16:00 13:00 14:00 7 

          18:30 19:30 16:30 17:30 7 

17 00 017/014 Craiova Pieleşti (Pârşani) Lăcriţa 30 5 10 1 07:00 07:55 05:15 06:10 1,2,3,4,5,6 

          12:00 12:55 08:00 08:55 1,2,3,4,5 

          16:00 16:55 13:10 14:05 1,2,3,4,5 

          19:00 19:55 17:10 18:05 1,2,3,4,5 

          17:00 17:55 16:00 16:55 7 

18 00 018/043 Craiova Zănoaga Dioşti 43 5 10 1 07:20 08:05 06:00 06:45 1,2,3,4,5 

          09:40 10:25 08:10 08:55 1,2,3,4,5 

          13:30 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5 

          15:30 16:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5 

          17:50 18:35 16:30 17:15 1,2,3,4,5,7 

19 00 019/036 Craiova Coşoveni Ghindeni 19 17 10 1 06:10 06:30 06:40 07:00 1,2,3,4,5 

          07:05 07:25 07:30 07:50 1,2,3,4,5 

          08:10 08:30 09:00 09:20 1,2,3,4,5 

          10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5 

          12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5 

          15:00 15:20 16:00 16:20 1,2,3,4,5 

          17:00 17:20 18:00 18:20 1,2,3,4,5 

          20:00 20:20 05:45 06:05 1,2,3,4,5 

          06:30 06:50 07:30 07:50 6,7 

          08:00 08:20 11:00 11:20 6 

          13:30 13:50 14:50 15:10 6 

          15:30 15:50 17:00 17:20 6 

          17:30 17:50 18:30 18:50 6 
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          08:00 08:20 12:00 12:20 7 

          14:00 14:20 15:00 15:20 7 

          17:00 17:20 18:30 18:50 7 

          20:00 20:20 06:00 06:20 6,7 

20 00 020/107 Craiova DN 6 Cârcea 11 7 10 1 06:30 06:45 07:00 07:15 1,2,3,4,5 

          07:30 07:45 08:00 08:15 1,2,3,4,5 

          09:00 09:15 09:30 09:45 1,2,3,4,5 

          11:30 11:45 12:00 12:15 1,2,3,4,5 

          13:30 13:45 14:00 14:15 1,2,3,4,5 

          15:30 15:45 16:00 16:15 1,2,3,4,5 

          17:00 17:15 17:30 17:45 1,2,3,4,5 

21 00 021/115 Craiova Dobroteşti Nisipuri 65 3 10 1 07:30 09:10 05:15 06:55 1,2,3,4,5,6 

          18:30 20:10 11:30 13:10 1,2,3,4,5,6 

          18:00 19:40 15:30 17:10 7 

22 00 022/041 Craiova Leu Amaraştii de Jos 58 10 10 5 06:45 08:15 05:00 06:30 1,2,3,4,5,6 

          11:15 12:45 06:00 07:30 1,2,3,4,5,6 

          14:30 16:00 06:30 08:00 1,2,3,4,5 

          13:30 15:00 07:00 08:30 1,2,3,4,5,6 

          12:30 14:00 08:00 09:30 1,2,3,4,5 

          15:30 17:00 09:00 10:30 1,2,3,4,5,6 

          16:30 18:00 13:30 15:00 1,2,3,4,5 

          19:00 20:30 16:00 17:30 1,2,3,4,5 

          14:00 15:30 12:00 13:30 7 

          17:45 19:15 16:00 17:30 7 

23 00 023/116 Craiova Celaru Marotinu de Sus 49 1 10 1 17:30 18:45 05:00 06:15 1,2,3,4,5,6 

24 00 024/097 Craiova Leu Apele Vii 38 4 10 1 07:00 07:45 05:30 06:15 1,2,3,4,5,6 

          10:30 11:15 08:30 09:15 1,2,3,4,5 

          16:00 16:45 12:30 13:15 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 20:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

25 00 025/042 Craiova Leu Castranova 30 16 10 2 06:15 06:55 05:15 05:55 1,2,3,4,5 

          07:15 07:55 06:15 06:55 1,2,3,4,5,6 

          08:00 08:40 07:15 07:55 1,2,3,4,5 

          09:15 09:55 08:15 08:55 1,2,3,4,5 

          10:15 10:55 09:15 09:55 1,2,3,4,5 

          11:15 11:55 10:15 10:55 1,2,3,4,5,6 

          12:00 12:40 11:15 11:55 1,2,3,4,5 

          13:00 13:40 12:15 12:55 1,2,3,4,5,6,7 
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          14:15 14:55 13:15 13:55 1,2,3,4,5 

          15:15 15:55 14:15 14:55 1,2,3,4,5 

          16:00 16:40 15:15 15:55 1,2,3,4,5,6 

          17:15 17:55 16:15 16:55 1,2,3,4,5,7 

          18:15 18:55 17:15 17:55 1,2,3,4,5 

          19:15 19:55 18:15 18:55 1,2,3,4,5 

          20:15 20:55 19:15 19:55 1,2,3,4,5 

Se efectuează pe perioada aprilie – octombrie 21:15 21:55 20:15 20:55 1,2,3,4,5 

26 00 026/044 Craiova Sadova Dăbuleni 80 17 10 8 06:30 08:15 08:30 10:15 1,2,3,4,5,6 

          10:30 12:15 13:00 14:45 1,2,3,4,5,6 

          07:00 08:45 09:00 10:45 1,2,3,4,5 

          11:00 12:45 14:00 15:45 1,2,3,4,5,6 

          07:30 09:15 09:30 11:15 1,2,3,4,5,6,7 

          11:30 13:15 16:00 17:45 1,2,3,4,5,6 

          08:30 10:15 10:30 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

          09:30 11:15 12:00 13:45 1,2,3,4,5,6 

          10:00 11:45 15:00 16:45 1,2,3,4,5 

          17:30 19:15 06:00 07:45 1,2,3,4,5,6 

          18:15 20:00 10:00 11:45 1,2,3,4,5 

          19:00 20:45 11:00 12:45 1,2,3,4,5 

          17:30 19:15 10:00 11:45 6 

          18:30 20:15 11:00 12:45 6 

          11:45 13:30 14:00 15:45 7 

          13:00 14:45 15:00 16:45 7 

          09:45 11:30 07:30 09:15 7 

26 00 026/044 Craiova Sadova Dăbuleni 80 10 23 5 12:00 14:00 04:45 06:45 1,2,3,4,5 

          13:30 15:30 05:15 07:15 1,2,3,4,5 

          14:30 16:30 06:30 08:30 1,2,3,4,5 

          15:30 17:30 07:00 09:00 1,2,3,4,5 

          12:30 14:30 04:45 06:45 6 

          13:30 15:30 06:00 08:00 6 

          14:30 16:30 07:00 09:00 6 

          16:30 18:30 08:00 10:00 6 

          14:30 16:30 12:00 14:00 7 

          16:30 18:30 13:00 15:00 7 

27 00 027/039 Craiova 
Bratovoieşti/ 

Mârşani 
Brabeţi 50 22 10 6 06:45 07:45 08:00 09:00 1,2,3,4,5 
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Cursa cu plecare la ora 06:45 din Craiova și 08:00 din Brabeți se efectuează pe perioada anului școlar. 

Cursa cu plecare din Craiova la ora 07:00   se efectuează pe perioada vacanțelor școlare și în zilele 6,7 

pe tot parcursul anului. 

07:00 08:00 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6,7 

Cursa se efectuează pe perioada anului școlar 07:10 08:10 05:00 06:00 1,2,3,4,5 

          08:00 09:00 06:00 07:00 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 10:00 06:45 07:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 11:00 07:30 08:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 12:00 08:30 09:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:00 09:30 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 14:00 10:30 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

Cursa se efectuează pe perioada anului școlar 13:45 14:45 11:30 12:30 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanțelor școlare și în zilele 6,7 pe tot parcursul anului  14:00 15:00 11:30 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

Cursa se efectuează pe perioada anului școlar 14:30 15:30 12:30 13:30 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanțelor școlare și în zilele 6,7 pe tot parcursul anului 15:00 16:00 12:30 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

Cursa se efectuează pe perioada anului școlar 15:15 16:15 13:30 14:30 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanțelor școlare și în zilele 6,7 pe tot parcursul anului 16:00 17:00 13:30 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

        16:45 17:45 14:30 15:30 1,2,3,4,5 

          17:00 18:00 14:30 15:30 6,7 

          17:30 18:30 15:30 16:30 1,2,3,4,5 

          18:15 19:15 16:30 17:30 1,2,3,4,5 

          18:00 19:00 16:30 17:30 6,7 

          19:00 20:00 17:30 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 21:00 18:30 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

28 00 028/038 Craiova Malu Mare Bratovoieşti 24 27 23 6 06:45 07:15 07:30 08:00 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanțelor școlare 07:00 07:30 08:00 08:30 1,2,3,4,5 

          07:00 07:40 07:50 08:30 6,7 

Pe perioada anului școlar 07:10 07:40 08:00 08:30 1,2,3,4,5 

Prelungire pînă în satul Gioroc pentru cusele cu plecare din Craiova la ora 07:30, 11:00, 16:30, 18:30 (zile 1-

5) 07:00, 11:00, 16:00 (zile 6,7 şi pe perioada vacanţelor şcolare) 
07:30 08:10 08:20 09:00 1,2,3,4,5 

          08:30 09:00 09:30 10:00 1,2,3,4,5 

          09:00 09:30 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:30 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:40 11:50 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 12:30 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 13:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00 15:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 
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          15:30 16:00 05:30 06:00 1,2,3,4,5 

          16:00 16:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5 

          16:00 16:40 16:50 17:30 6,7 

          16:30 17:10 17:20 18:00 1,2,3,4,5 

          17:00 17:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 18:00 06:15 06:45 1,2,3,4,5 

          18:00 18:30 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 19:10 06:05 06:45 1,2,3,4,5 

          19:00 19:30 06:50 07:20 1,2,3,4,5 

          19:00 19:30 06:15 06:45 6,7 

          19:30 20:00 06:50 07:20 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanțelor școlare  19:30 20:00 07:30 08:00 1,2,3,4,5 

        20:15 20:45 06:50 07:20 1,2,3,4,5 

          20:00 20:30 06:50 07:20 6,7 

29 00 029/037 Craiova Făcăi Preajba 10 11 10 1 06:20 06:35 06:50 07:05 1,2,3,4,5 

Pe perioada vacanţelor şcolare graficul de circulaţie va fi cel din ziua a 6 a. 07:30 07:45 08:00 08:15 1,2,3,4,5,6,7 

          10:45 11:00 11:05 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 12:45 13:00 13:15 1,2,3,4,5,6,7 

          13:45 14:00 14:05 14:20 1,2,3,4,5 

          14:45 15:00 15:05 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          15:45 16:00 16:05 16:20 1,2,3,4,5 

          16:45 17:00 17:05 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45 18:00 18:05 18:20 1,2,3,4,5 

          18:45 19:00 19:05 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:15 06:00 06:15 1,2,3,4,5 

30 00 030/035 Craiova Malu Mare Ghindeni 22 5 10 1 19:30 20:00 07:30 08:00 1,2,3,4,5 

          11:00 11:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5 

          13:30 14:00 14:30 15:00 1,2,3,4,5 

          16:00 16:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5 

          18:00 18:30 18:45 19:15 1,2,3,4,5 

31 00 031/034 Craiova Calopăr Belcin 32 3 23 1 09:00 09:50 10:00 10:50 1,2,3,4,5,7 

          14:00 14:50 15:00 15:50 1,2,3,4,5,7 

          18:00 18:50 05:30 06:20 1,2,3,4,5,6 

32 00 032/113 Craiova Gura Văii Sălcuţa 26 3 23 1 07:00 07:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6 

          12:00 12:45 13:00 13:45 1,2,3,4,5,6 

          16:00 16:45 17:00 17:45 1,2,3,4,5,6 

33 00 033/006 Craiova Podari Ţuglui 19 8 23 2 17:30 18:00 06:30 07:00 1,2,3,4,5 
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          08:30 09:00 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 11:00 08:05 08:35 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 13:00 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          14:30 15:00 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:00 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          07:30 08:00 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 19:00 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

33 00 033/006 Craiova Podari Ţuglui 19 2 10 1 15:30 16:00 05:40 06:10 1,2,3,4,5,6,7 

Călătoria cu plecare din Craiova la ora 15:30 se efectuează pe perioada anului școlar. 19:45 20:15 19:10 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

34 00 034/008 Craiova Podari Gura Văii 12 33 23 5 05:30 06:00 05:00 05:30 1,2,3,4,5,6,7 

          06:00 06:30 05:30 06:00 1,2,3,4,5,6,7 

          06:30 07:00 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7 

          07:00 07:30 06:30 07:00 1,2,3,4,5,6,7 

          07:30 08:00 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

          08:00 08:30 07:30 08:00 1,2,3,4,5,6,7 

          08:30 09:00 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 09:30 08:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7 

          09:30 10:00 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:30 09:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 11:00 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:30 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:30 12:00 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 12:30 11:30 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 13:00 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 13:30 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          13:30 14:00 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:30 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:30 15:00 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00 15:30 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:30 16:00 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:30 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:00 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:30 16:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 18:00 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:30 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 19:00 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:30 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 
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          19:30 20:00 19:00 19:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:30 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

          20:30 21:00 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

          21:30 22:00 21:00 21:30 1,2,3,4,5 

          22:30 23:00 22:00 22:30 1,2,3,4,5 

35 00 035/117 Craiova Segarcea / Nedeia Maceşul de Jos 78 3 10 1 08:30 10:00 05:50 07:20 1,2,3,4,5,6,7 

          13:30 15:00 10:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45 19:15 15:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

36 00 036/047 Craiova Murta Nedeia 70 6 10 2 07:15 08:45 05:30 07:00 1,2,3,4,5,6 

          10:00 11:30 08:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 12:30 09:00 10:30 1,2,3,4,5,6 

          15:00 16:30 13:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 18:30 12:00 13:30 1,2,3,4,5,6 

Cursa se efectuează în perioada martie – octombrie 19:00 20:30 17:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

37 00 037/046 Craiova Segarcea / Drănic Nedeia 69 14 10 6 06:30 08:00 06:30 08:00 1,2,3,4,5 

          07:00 08:30 07:00 08:30 1,2,3,4,5 

          07:30 09:00 05:00 06:30 1,2,3,4,5,6 

          09:00 10:30 11:30 13:00 1,2,3,4,5 

          09:30 11:00 15:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 15:30 16:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 12:00 12:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:30 13:00 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 14:00 14:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:30 17:00 09:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:30 16:00 08:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 18:00 10:50 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 19:00 07:30 09:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 20:00 04:30 06:00 1,2,3,4,5 

38 00 038/023 Craiova Segarcea / Giurgita Negoi 83 13 10 4 07:45 09:30 05:30 07:15 1,2,3,4,5,6 

          10:00 11:45 06:45 08:30 1,2,3,4,5,6 

          11:45 13:30 08:00 09:45 1,2,3,4,5,6 

          13:00 14:45 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6 

          14:30 16:15 10:45 12:30 1,2,3,4,5,6 

          16:00 17:45 12:30 14:15 1,2,3,4,5,6 

          17:00 18:45 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6 

          07:15 09:00 17:00 18:45 1,2,3,4,5,6 

          09:15 11:00 07:00 08:45 7 
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          11:30 13:15 09:00 10:45 7 

          13:30 15:15 11:15 13:00 7 

          16:00 17:45 12:45 14:30 7 

          17:45 19:30 15:15 17:00 7 

39 00 039/024 Craiova Segarcea / Bistreţ Covei 80 2 10 1 10:20 12:05 05:00 06:45 1,2,3,4,5,6 

          17:20 19:05 13:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

40 00 040/020 Craiova Segarcea Săpata 58 3 10 1 07:00 08:30 09:30 11:00 1,2,3,4,5,6 

          12:15 13:45 15:30 17:00 1,2,3,4,5,6 

          08:00 09:30 10:00 11:30 7 

41 00 041/022 Craiova 
Segarcea / Giurgita 

Goicea 
Bistreţ 61 8 10 3 08:30 10:00 06:15 07:45 1,2,3,4,5,6 

          11:00 12:30 07:30 09:00 1,2,3,4,5,6 

          13:30 15:00 08:45 10:15 1,2,3,4,5,6 

          15:00 16:30 11:40 13:10 1,2,3,4,5,6 

          16:30 18:00 14:15 15:45 1,2,3,4,5,6 

          18:30 20:00 16:15 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 12:00 08:15 09:45 7 

          12:45 14:15 10:30 12:00 7 

42 00 042/021 Craiova Segarcea Măceşu de Jos 68 6 10 2 06:30 08:00 05:00 06:30 1,2,3,4,5,6 

          09:15 10:45 06:45 08:15 1,2,3,4,5,6 

          14:10 15:40 12:15 13:45 1,2,3,4,5,6 

          15:40 17:10 13:15 14:45 1,2,3,4,5,6 

          15:00 16:30 12:30 14:00 7 

          17:00 18:30 14:45 16:15 7 

43 00 043/025 Craiova Segarcea Maceşu de Sus 60 3 10 1 10:30 11:45 04:45 06:00 1,2,3,4,5,6 

          17:30 18:45 14:45 16:00 1,2,3,4,5,6 

          13:45 15:00 12:00 13:15 7 

44 00 044/050 Craiova Segarcea Lipovu 50 4 10 1 06:15 07:15 07:30 08:30 1,2,3,4,5 

          12:00 13:00 13:30 14:30 1,2,3,4,5 

          16:00 17:00 17:15 18:15 1,2,3,4,5 

          15:00 16:00 16:30 17:30 7 

45 00 045/089 Craiova 
Segarcea/Băileşti/ 

Moţăţei/ Caraula 
Pleniţa 116 2 10 1 10:00 12:30 05:40 08:10 1,2,3,4,5,6 

          17:15 19:45 13:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

46 00 046/026 Craiova Băileşti Seaca de Camp 96 1 10 1 15:00 17:00 08:00 10:00 1,2,3,4,5,6 

47 00 047/090 Craiova Segarcea / Giurgița Băileşti 71 5 10 1 06:30 08:00 08:30 10:00 1,2,3,4,5 

          11:30 13:00 13:15 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

          15:30 17:00 17:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 
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          19:15 20:45 05:00 06:30 1,2,3,4,5,6 

          07:20 08:50 08:55 10:25 6,7 

48 00 048/030 Craiova Giubega 
Băileşti/Piscu 

Vechi 
88 4 10 2 12:45 14:30 05:45 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:45 12:30 06:45 08:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 18:30 13:00 14:45 1,2,3,4,5,6 

          19:00 20:45 16:45 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

49 00 049/027 Craiova Giubega/Băilești Catane 92 3 10 1 08:00 10:00 05:00 07:00 1,2,3,4,5,6 

          13:30 15:30 10:30 12:30 1,2,3,4,5,6 

          15:30 17:30 13:00 15:00 7 

49 00 049/027 Craiova Giubega/Băileşti Catane 92 3 23 1 11:45 13:45 06:30 08:30 1,2,3,4,5,6 

          18:00 20:00 14:30 16:30 1,2,3,4,5,6 

          14:00 16:00 11:15 13:15 7 

50 00 050/031 Craiova Cioroiaşi Băileşti 70 2 23 1 07:15 08:40 12:15 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:45 16:10 16:30 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

50 00 050/031 Craiova Cioroiaşi Băileşti 70 2 10 1 09:45 11:10 11:30 12:55 1,2,3,4,5 

          18:15 19:40 06:20 07:45 1,2,3,4,5 

51 00 051/032 Craiova Cioroiaşi Afumaţi 67 1 10 1 13:45 15:10 15:15 16:40 1,2,3,4,5,6 

52 00 052/029 Craiova Calafat / Piscu Vechi Ghidici 115 3 10 1 10:30 13:00 04:45 07:15 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 21:00 14:45 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 16:30 05:45 08:15 7 

52 00 052/029 Craiova Calafat / Piscu Vechi Ghidici 115 3 23 3 12:30 15:00 06:25 08:55 1,2,3,4,5,6 

          14:00 16:30 07:00 09:30 1,2,3,4,5,6 

          16:15 18:45 10:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

53 00 053/061 Craiova Galicea/Calafat Ciup.Noi / Desa 107 5 23 3 11:10 13:40 06:15 08:45 1,2,3,4,5,6 

          13:30 16:00 07:30 10:00 1,2,3,4,5,6 

          15:00 17:30 05:30 08:00 1,2,3,4,5 

          13:30 16:00 07:30 10:00 7 

          16:30 19:00 13:15 15:45 7 

53 00 053/061 Craiova Galicea / Calafat Ciup.Noi/Desa 107 1 10 1 17:00 19:30 10:45 13:15 1,2,3,4,5 

54 00 054/106 Craiova Radovan Calafat-Port 85 4 10 2 07:20 09:05 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

          09:20 11:05 12:40 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:45 15:00 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

          17:30 19:15 04:50 06:35 1,2,3,4,5,6,7 

55 00 055/111 Craiova Maglavit Cetate 86 4 10 1 11:30 13:00 06:20 07:50 1,2,3,4,5,6 

          16:45 18:15 13:30 15:00 1,2,3,4,5,6 

          11:30 13:00 07:30 09:00 7 
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          15:15 16:45 13:20 14:50 7 

56 00 056/005 Craiova Radovan/Moţăţei Verbicioara 92 7 10 3 06:30 08:30 14:00 16:00 1,2,3,4,5 

          11:00 13:00 06:00 08:00 1,2,3,4,5 

          14:30 16:30 07:45 09:45 1,2,3,4,5 

          17:00 19:00 10:30 12:30 1,2,3,4,5 

          06:30 08:30 10:30 12:30 6 

          11:30 13:30 08:00 10:00 6 

          17:00 19:00 14:00 16:00 7 

57 00 057/001 Craiova Radovan Unirea 80 2 23 1 13:00 14:45 05:30 07:15 1,2,3,4,5,6 

          17:30 19:15 15:00 16:45 7 

58 00 058/002 Craiova Radovan Moţăţei 70 5 10 2 07:00 08:30 10:00 11:30 1,2,3,4,5 

          08:45 10:15 14:00 15:30 1,2,3,4,5 

          12:15 13:45 06:30 08:00 1,2,3,4,5,6 

          15:45 17:15 15:30 17:00 1,2,3,4,5,6 

          17:45 19:15 15:30 17:00 7 

60 00 060/049 Craiova Radovan Lipovu 37 5 10 1 07:00 07:45 06:00 06:45 1,2,3,4,5,6 

          11:00 11:45 12:00 12:45 1,2,3,4,5 

          13:00 13:45 08:30 09:15 1,2,3,4,5 

          15:30 16:15 14:00 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:45 16:30 17:15 1,2,3,4,5 

61 00 061/053 Craiova Criva Călugărei 63 1 10 1 18:00 19:30 05:30 07:00 1,2,3,4,5,6 

62 00 062/057 Craiova Sălcuţa Corlate 50 1 10 1 16:30 17:40 05:15 06:25 1,2,3,4,5,6 

63 00 063/055 Craiova Criva Plopşor 40 2 10 1 07:00 08:00 09:00 10:00 1,2,3,4,5 

          11:00 12:00 12:30 13:30 1,2,3,4,5 

64 00 064/052 Craiova Criva Mârza 36 2 10 1 14:00 14:50 05:00 05:50 1,2,3,4,5 

          17:00 17:50 15:30 16:20 1,2,3,4,5 

65 00 065/004 Craiova Lazu / Unirea Castrele Traiane 66 8 10 3 11:00 12:30 06:00 07:30 1,2,3,4,5,6 

          06:20 07:50 11:00 12:30 1,2,3,4,5,6 

          13:00 14:30 08:30 10:00 1,2,3,4,5 

          14:15 15:45 15:00 16:30 1,2,3,4,5 

          15:30 17:00 - - 6 

          11:00 12:30 08:00 09:30 6 

          - - 15:00 16:30 7 

          15:30 17:00 11:00 12:30 7 

65 00 065/004 Craiova Lazu / Unirea Castrele Traiane 66 1 23 1 15:30 17:00 07:00 08:30 1,2,3,4,5 

66 00 066/033 Craiova Terpeziţa Orodel 57 4 10 2 06:45 08:00 05:00 06:15 1,2,3,4,5,6 

          10:45 12:00 05:45 07:00 1,2,3,4,5 
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          16:30 17:45 14:30 15:45 1,2,3,4,5 

          14:30 15:45 12:00 13:15 1,2,3,4,5,6,7 

67 00 067/098 Craiova Calugărei Pleniţa 70 5 10 1 06:55 08:25 05:00 06:30 1,2,3,4,5 

          11:45 13:15 08:30 10:00 1,2,3,4,5 

          16:00 17:30 13:30 15:00 1,2,3,4,5 

          14:30 16:00 06:00 07:30 6 

          15:00 16:30 11:00 12:30 7 

68 00 068/096 Craiova Terpeziţa Bucovicior 45 4 10 1 07:00 08:15 05:30 06:45 1,2,3,4,5 

          12:00 13:15 08:30 09:45 1,2,3,4,5 

          17:00 18:15 14:00 15:15 1,2,3,4,5 

          15:00 16:15 12:00 13:15 7 

69 00 069/009 Craiova Bucovăţ / Leamna Sărbatoarea 16 6 23 1 06:20 06:50 05:30 06:00 1,2,3,4,5 

          07:30 08:00 06:55 07:25 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:30 08:15 08:45 1,2,3,4,5,6 

          14:00 14:30 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6 

          16:30 17:00 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6 

70 00 070/110 Craiova Bucovăţ Palilula 16 7 10 1 06:10 06:40 05:30 06:00 1,2,3,4,5,6 

          07:30 08:00 06:50 07:20 1,2,3,4,5,6 

          11:00 11:30 08:10 08:40 1,2,3,4,5,6 

          14:30 15:00 12:10 12:40 1,2,3,4,5,6 

          16:10 16:40 15:10 15:40 1,2,3,4,5,6 

          18:15 18:45 17:30 18:00 1,2,3,4,5 

          19:45 20:15 19:00 19:30 1,2,3,4,5 

71 00 071/084 Craiova Predeşti Cleanov 60 9 10 2 07:00 08:15 05:30 06:45 1,2,3,4,5,6 

          12:00 13:15 08:30 09:45 1,2,3,4,5 

          17:30 18:45 14:00 15:15 1,2,3,4,5 

          06:45 08:00 13:00 14:15 1,2,3,4,5 

          15:30 16:45 17:00 18:15 1,2,3,4,5,7 

          12:00 13:15 10:30 11:45 6 

          15:30 16:45 14:00 15:15 6 

          07:00 08:15 10:30 11:45 7 

          12:00 13:15 14:00 15:15 7 

72 00 072/121 Craiova Predeşti Sopot 32 3 10 1 07:15 08:15 05:45 06:45 1,2,3,4,5,6,7 

          12:15 13:15 08:45 09:45 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:30 14:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

73 00 073/086 Craiova Predeşti Pleşoi 27 3 10 1 07:15 08:00 06:00 06:45 1,2,3,4,5 
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          12:15 13:00 08:30 09:15 1,2,3,4,5 

          17:15 18:00 14:00 14:45 1,2,3,4,5 

74 00 074/083 Craiova Breasta Predeşti 17 15 10 3 07:00 07:30 06:00 06:30 1,2,3,4,5,6,7 

          08:00 08:30 07:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 09:30 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 10:30 09:00 09:30 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:30 10:00 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 12:30 11:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 13:30 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:30 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00 15:30 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:30 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:30 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:30 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:30 19:20 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

          21:00 21:30 20:00 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

75 00 075/082 Craiova Cernele Breasta 11 22 10 4 06:30 06:50 06:00 06:20 1,2,3,4,5,6,7 

          07:00 07:20 06:30 06:50 1,2,3,4,5,6,7 

          08:00 08:20 07:00 07:20 1,2,3,4,5 

          08:30 08:50 07:30 07:50 1,2,3,4,5 

          09:00 09:20 08:30 08:50 1,2,3,4,5 

          09:30 09:50 08:00 08:20 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 10:50 09:30 09:50 1,2,3,4,5 

          11:30 11:50 10:30 10:50 1,2,3,4,5 

          12:00 12:20 11:30 11:50 1,2,3,4,5 

          12:30 12:50 12:00 12:20 1,2,3,4,5 

          13:00 13:20 12:30 12:50 1,2,3,4,5 

          13:30 13:50 13:00 13:20 1,2,3,4,5 

          14:00 14:20 13:30 13:50 1,2,3,4,5 

          15:00 15:20 14:30 14:50 1,2,3,4,5 

          16:00 16:20 15:30 15:50 1,2,3,4,5 

          17:00 17:20 16:30 16:50 1,2,3,4,5 

          18:00 18:20 17:30 17:50 1,2,3,4,5 

          19:00 19:20 18:30 18:50 1,2,3,4,5 

          20:00 20:20 19:30 19:50 1,2,3,4,5 

          21:00 21:20 20:30 20:50 1,2,3,4,5 
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          12:00 12:20 10:00 10:20 6,7 

          17:00 17:20 15:00 15:20 6,7 

76 00 076/059 Craiova Predeşti Botoşeşti Paia 53 3 23 1 17:00 18:30 05:00 06:30 1,2,3,4,5 

          07:30 09:00 05:00 06:30 6 

          16:00 17:30 13:00 14:30 7 

77 00 077/060 Craiova Predeşti Gogoşu 42 2 23 1 17:00 18:00 05:00 06:00 1,2,3,4,5 

          16:00 17:00 13:00 14:00 7 

78 00 078/103 Craiova Crovna / Grecesti Busu 57 7 10 2 06:00 07:15 06:00 07:15 1,2,3,4,5 

          07:30 08:45 07:30 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:15 09:00 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

          09:00 10:15 12:00 13:15 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 17:15 14:00 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 15:15 16:00 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 19:15 18:00 19:15 1,2,3,4,5,6,7 

79 00 079/058 Craiova Scăieşti Secu 54 1 10 1 06:45 08:00 14:20 15:35 1,2,3,4,5 

80 00 080/099 Craiova Scăieşti Piria 50 7 10 2 06:45 08:00 08:25 09:40 1,2,3,4,5,6,7 

          10:00 11:15 11:30 12:45 1,2,3,4,5 

          13:00 14:15 14:30 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

Circulă pe perioada anului școlar 14:30 15:45 15:50 17:05 1,2,3,4,5,6 

          16:10 17:25 17:30 18:45 1,2,3,4,5 

          17:15 18:30 05:00 06:15 1,2,3,4,5,6 

          19:15 20:30 06:00 07:15 1,2,3,4,5,6,7 

81 00 081/074 Craiova Scăieşti Filiaşi 50 5 10 1 06:45 08:00 08:30 09:45 1.2,3,4,5 

Circulă în perioada anului şcolar în zilele 1-5 și în tot cursul anului în zilele 6,7 09:45 11:00 11:30 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

          13:00 14:15 14:30 15:45 1,2,3,4,5 

          16:00 17:15 17:20 18:35 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:00 05:15 06:30 1,2,3,4,5 

83 00 083/076 Filiaşi Scăieşti Secu / Greceşti 49 2 10 1 10:30 11:30 05:00 06:00 1,2,3,4,5,6 

          16:00 17:00 11:35 12:35 1,2,3,4,5,6 

84 00 084/075 Filiaşi Scăieşti Busu 50 1 10 1 11:15 12:15 06:00 07:00 1,2,3,4,5 

85 00 085/104 Filiaşi Scaieşti Argetoaia 30 5 10 2 07:00 07:45 05:30 06:15 1,2,3,4,5,6,7 

          11:00 11:45 08:00 08:45 1,2,3,4,5,6,7 

          13:30 14:15 12:15 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:30 16:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00 19:45 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

86 00 086/101 Filiaşi Braloştiţa Racoviţa 25 5 10 1 07:00 07:30 05:40 06:10 1,2,3,4,5 

          11:20 11:50 08:00 08:30 1,2,3,4,5,6,7 
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          13:30 14:00 12:00 12:30 1,2,3,4,5 

          16:30 17:00 15:00 15:30 1,2,3,4,5 

          19:00 19:30 18:00 18:30 1,2,3,4,5 

87 00 087/093 Băileşti Cârna / Giurgiţa Bechet 67 2 10 1 11:45 13:05 05:45 07:05 1,2,3,4,5,6,7 

          16:30 17:50 13:30 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

88 00 088/073 Băileşti Rast Plosca 43 3 10 1 07:00 08:00 05:30 06:30 1,2,3,4,5,6 

          11:30 12:30 08:15 09:15 1,2,3,4,5,6 

          16:30 17:30 13:00 14:00 1,2,3,4,5,6 

89 00 089/071 Băileşti 
Galicea Mare / 

Vârtop 
Orodel 41 5 10 1 07:50 08:50 06:45 07:45 1,2,3,4,5,6,7 

          10:15 11:15 09:00 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 13:30 11:20 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

          14:40 15:40 13:35 14:35 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 18:00 15:45 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

90 00 090/064 Calafat Motatei Pleniţa 43 5 10 1 07:00 07:50 06:00 06:50 1,2,3,4,5 

          10:45 11:35 08:00 08:50 1,2,3,4,5 

          13:00 13:50 11:45 12:35 1,2,3,4,5 

Se efectuează pe perioada anului  școlar 15:00 15:50 14:00 14:50 1,2,3,4,5 

          15:15 16:05 14:00 14:50 7 

91 00 091/095 Calafat Maglavit / Unirea Verbiţa 60 3 10 1 10:30 11:45 06:30 07:45 1,2,3,4,5 

          14:45 16:00 12:15 13:30 1,2,3,4,5 

          17:00 18:15 15:30 16:45 7 

92 00 092/069 Calafat Maglavit Cetate 24 11 10 2 05:30 06.00 18:30 19:00 1,2,3,4,5,6 

          06:00 06.30 06:40 07:10 1,2,3,4,5,6 

          07:20 07:50 07:55 08:25 1,2,3,4,5,6,7 

          08:30 09:00 09:05 09:35 1,2,3,4,5,6 

          09:45 10:15 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

          11:20 11:50 11:55 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

          12:30 13:00 13:05 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:30 14:55 15:25 1,2,3,4,5,6 

          15:30 16:00 16:10 16:40 1,2,3,4,5,6 

          17:00 17:30 17:45 18:15 1,2,3,4,5,6 

          19:30 20:00 20:15 20:45 1,2,3,4,5,6 

93 00 093/092 Calafat Rast Baileşti 50 1 10 1 11:45 12:45 07:30 08:30 1,2,3,4,5 

94 00 094/088 Calafat 
Seaca de Câmp 

/Poiana Mare 
Băileşti 46 4 10 1 05:00 06:00 07:00 08:00 1,2,3,4,5,6 

          10:30 11:30 12:00 13:00 1,2,3,4,5,6 

          13:45 14:45 15:00 16:00 1,2,3,4,5,6 
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          16:30 17:30 19:00 20:00 1,2,3,4,5,6 

95 00 095/068 Calafat Tunarii Vechi Seaca de Cimp 30 6 10 2 07:15 08:00 06:40 07:25 1,2,3,4,5 

          11:00 11:45 08:15 09:00 1,2,3,4,5 

          13:30 14:15 14:30 15:15 1,2,3,4,5 

          14:30 15:15 12:00 12:45 1,2,3,4,5 

          17:15 18:00 15:45 16:30 1,2,3,4,5 

          11:00 11:45 12:00 12:45 6,7 

96 00 096/118 Calafat Poiana Mare Negoi 39 5 10 1 07:10 08:00 06:10 07:00 1,2,3,4,5,6 

          09:10 10:00 08:10 09:00 1,2,3,4,5,6 

          12:10 13:00 10:10 11:00 1,2,3,4,5,6 

          15:00 15:50 13:10 14:00 1,2,3,4,5,6 

          17:00 17:50 16:10 17:00 1,2,3,4,5,6 

97 00 097/066 Calafat Ghidici / Piscu Vechi Rast 35 4 10 1 11:30 12:15 07:30 08:15 1,2,3,4,5,6 

          13:15 14:00 12:25 13:10 1,2,3,4,5,6 

          17:45 18:30 16:00 16:45 1,2,3,4,5,6 

          19:30 20:15 18:35 19:20 1,2,3,4,5,6 

97 00 097/066 Calafat Ghidici / Piscu Vechi Rast 35 5 23 1 07:30 08:15 06:35 07:20 1,2,3,4,5,6 

          10:15 11:00 08:45 09:30 1,2,3,4,5,6 

          12:30 13:15 11:05 11:50 1,2,3,4,5,6 

          15:30 16:15 13:25 14:10 1,2,3,4,5,6 

          18:30 19:15 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

98 00 098/067 Calafat Piscu Vechi Ghidici 27 3 10 1 08:45 09:15 07:45 08:15 1,2,3,4,5,6 

          10:45 11:15 09:45 10:15 1,2,3,4,5,6 

          14:30 15:00 11:45 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

99 00 099/062 Calafat 
Smârdan / 

Ciupercenii Noi 
Desa 21 3 10 1 09:30 10:00 06:45 07:15 1,2,3,4,5 

          12:00 12:30 10:45 11:15 1,2,3,4,5 

          15:30 16:00 12:45 13:15 1,2,3,4,5 

100 00 100/063 Calafat Smârdan Ciupercenii Noi 11 7 23 1 06:45 07:00 06:15 06:30 1,2,3,4,5,6,7 

          08:15 08:30 07:15 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

          10:30 10:45 08:45 09:00 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:15 11:30 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:15 14:30 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

          18:15 18:30 16:30 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:15 19:00 19:15 1,2,3,4,5,6,7 

101 00 101/105 Craiova Murta Bechet-Port 70 5 10 1 07:00 08:30 05:00 06:30 1,2,3,4,5,6 

          11:30 13:00 09:00 10:30 1,2,3,4,5,6 
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          17:00 18:30 15:00 16:30 1,2,3,4,5,6 

          10:15 11:45 08:00 09:30 7 

          18:15 19:45 16:00 17:30 7 

102 00 102/123 Calafat Moţăţei Orodel 45 2 10 1 10:30 11:30 07:00 08:00 1,2,3,4,5,6 

          14:10 15:10 13:00 14:00 1,2,3,4,5 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                    COORDONATOR A.J.T. 

   

Silvia Ionescu Lupeanu                                                             ing. Ciucu Nicolae                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                               ÎNTOCMIT 

 

                                                                                                                                                                            ing. Jeles Mihail 
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                                                   Anexa nr. 3 

                                        la Contractul de delegare a gestiunii 

 

          

R E G U L A M E N T  

pentru efectuarea serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în 

județul Dolj 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENEARALE 

Secțiunea 1 – Scop, obiect  

 

Art. 1. – (1) Scopul prezentului Regulament pentru efectuarea serviciului 

public de transport persoane, în judeţul Dolj, denumit în continuare Regulament este 

acela de a defini modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar și ale 

legislației naționale în vigoare, este efectuat de către autoritățile competente și operatori, 

serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate cu autobuze, pe 

teritoriul județului Dolj. 

(2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, 

denumit în continuare, Serviciul și stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea 

serviciului public de transport persoane în județul Dolj, definind condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru efectuarea acestuia, indicatorii de performanță, condițiile tehnice 

obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între 

autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciului. 

(3) Serviciul public de transport județean de persoane pe teritoriul județului Dolj 

se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului Regulament, ale 

Caietului de sarcini al Serviciului, ale reglementărilor în vigoare din domeniul 

transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care 

România este parte. 

(4) Serviciul public de transport judeţean de persoane, face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor 

de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul judeţului, 

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor judeţene, în scopul asigurării 

transportului public judeţean de persoane. 

(5) Autorităţile administraţiei publice judeţene sunt autorităţi de reglementare 

locale în domeniul serviciului public de transport judeţean şi prin autorităţile de 

autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport, indiferent de modalitatea de 

gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi 

competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

  Autorităţile de reglementare competente la nivel central sunt Ministerul 

Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor şi Autoritatea Naţională de 
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Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare 

A.N.R.S.C. 

 

Secțiunea 2 – Documente de referință 

 

Art. 2. – Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative de 

referință: 

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Comunicare a Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului 

(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători  

(2014/C 92/01);  

- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 

21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie 

îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului; 

- Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a 

serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 561/200; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 

de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Ordinul MTI nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a 

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

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 

transport public local; 

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune 

de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://www.renascc.eu/documente/Com%20PSO%20RO_934ro.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209188
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209163
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209163
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202941
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- Hotărârea de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ANRSC/ANAP nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi 

contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat 

cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

- Ordinul ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local, modificat 

și completat prin Ordinul ANRSC nr. 132/2019; 

- Ordinul ANRSC nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, 

modificat și completat cu Ordinul ANRSC nr. 133/2019; 

- Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 

modificat și completat cu Ordinul ANRSC nr. 134/2017; 

- Ordonața de Urgență a Guvernuluin nr. 70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative; 

- Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare a 

cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea Hotărârii de Guvern 

nr.428/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de 

transport intern feroviar și  cu metroul pentru elevi și studenți. 

Legislația română în vigoare se aplică pentru toate situațiile care nu se regăsesc 

în mod expres în Regulament. 

 

Secțiune 3 – Definiții, abrevieri 

 

Art. 3. – În sensul prezentului Regulament, termenii, noţiunile şi expresiile 

utilizate se definesc după cum urmează: 

1. activitate de transport – suma operaţiunilor de transport care asigură, 

nemijlocit, deplasarea persoanelor, cu ajutorul autovehiculelor (autobuze şi autocare), 

pe distanţe și în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul serviciului public de transport 

persoane prin curse regulate; 

2. activitate conexă transportului rutier – activitate care se desfăşoară în legătură 

cu transportul rutier; 

3. atribuire directă – atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit 

operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă; 

4. autoritate de autorizare – structura locală cu atribuții de reglementare, 

autorizare, monitorizare și control al serviciilor publice de transport persoane, înființată 

în cadrul aparatul de specialitate, al președintelui consiliului județean; 

5. autovehicul – orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu 

excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201278
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201279
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
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6. autoturism – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai 

mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 

9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

7. autobuz – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai 

mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în 

picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

8. autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat 

numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru 

transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul 

persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare; 

9. autogară – spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite plecarea 

şi sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea 

persoanelor, precum şi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în 

aşteptare; 

10. autoritate competentă – orice autoritate publică sau grup de autorități publice 

dintr-unul sau mai multe state membre, care are competența de a interveni în transportul 

public de călători într-o zonă geografică dată sau orice organism învestit cu o astfel de 

autoritate; 

11. autoritate locală competentă – orice autoritate competentă a cărei zonă de 

competență teritorială nu corespunde teritoriului național; 

12. achiziţie sectorială – achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin 

intermediul unui contract sectorial de către una sau mai multe entităţi contractante de la 

operatori economici desemnaţi de către acestea, cu condiţia ca lucrările, produsele sau 

serviciile achiziţionate să fie destinate efectuării unei activităţi relevante conform legii. 

13. contract de servicii publice – unul sau mai multe acte obligatorii din punct de 

vedere juridic și care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un 

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

public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva 

unor obligații de serviciu public; în funcție de dreptul statelor membre, contractul poate 

consta, de asemenea, într-o decizie adoptată de către autoritatea competentă: 

- sub forma unui act cu putere de lege sau a unor acte administrative speciale, sau 

- care cuprinde condițiile în care autoritatea competentă însăși prestează serviciile 

sau încredințează prestarea unor astfel de servicii unui operator intern; 

14. capăt de traseu – staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată 

pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de 

transport de persoane; 

15. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea 

profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

16. compensație de serviciu public – orice beneficiu, în special financiar, acordat 

direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de 

punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada 

respectivă; 

17. contract de închiriere de vehicule rutiere – contract încheiat în formă autentică, 

prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de 
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folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, 

către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar; 

18. copie conformă a licenţei comunitare – document în baza căruia se efectuează 

transport rutier, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele 

sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier; 

19. continuitatea serviciului public de transport – capacitatea de menținere și 

reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului public de transport, respectiv activitățile 

sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în 

siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor 

social/economice ale unei zone, în cazul unor situații perturbatoare previzionate sau de 

urgență 

20. cursă – parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în 

cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane; 

21. document de transport – document care se află la bordul autovehiculului rutier 

pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care 

efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele 

transportate, după caz şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de 

transport rutier efectuat; 

22. drept exclusiv – un drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de 

transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea 

ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator; 

23. entitatea contractantă – autoritatea locală competentă care are competența 

legală de a delega gestiunea serviciului public de transport județean de călători 

24. experiență similară – criteriu de calificare şi selecţie cu privire la capacitatea 

tehnică şi profesională; ofertanţii pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu 

principalele contracte similare de servicii publice de transport călători prestate în ultimii 

3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele 

de traseu din care să reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor 

realizate din prestarea respectivelor servicii; 

25. grafic de circulaţie – document care conţine denumirea traseului, capetele de 

traseu, autogările, staţiile publice aflate pe traseu, distanţele dintre acestea, orele de 

plecare/sosire din capetele de traseu şi din staţiile publice/autogările aflate pe traseu, 

zilele în care se efectuează serviciul regulat şi serviciul regulat special, după caz; 

26. grupă de trasee – două sau mai multe trasee de transport public care se pot 

suprapune parțial, pot fi în ramificație sau care deservesc o zonă limitată, atribuite 

aceluiași operator de serviciu public, grupate în funcție de arealul geografic deservit și de 

necesitatea acoperirii echilibrate a nevoilor de mobilitate ale colectivităților locale. 

27. inspecţie tehnică periodică – operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate 

în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie 

la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă; 

28. întreprindere – conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 

înseamnă orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau 

grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism 

oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o 
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astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice 

persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în 

scopuri comerciale; 

29. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier – document care dă dreptul 

unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier; 

30. licenţă comunitară – document care permite accesul operatorului de transport 

autorizat la piaţa transportului rutier; 

31. licenţă de traseu – actul tehnic și juridic emis de autoritatea locală competentă, 

ca anexă la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții de 

control în trafic, care atestă că operatorul are dreptul să presteze serviciul public de 

transport călători, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit 

traseu; 

32. obligație de serviciu public – o cerință definită sau stabilită de către o autoritate 

competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, 

pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar 

asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit; 

33. normă generală – o măsură care se aplică în mod nediscriminatoriu tuturor 

serviciilor publice de transport de călători de același fel într-o anumită zonă geografică și 

pentru care este responsabilă o autoritate competentă; 

34. omologare – procedura administrativă prin care autoritatea competentă 

certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă 

ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările 

în vigoare; 

35. ocupaţia de operator de transport rutier de persoane – potrivit definiţiei din 

Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 înseamnă activitatea oricărei întreprinderi care 

efectuează, cu ajutorul unor autovehicule construite şi echipate astfel încât să fie potrivite 

pentru transportul a mai mult de nouă persoane, inclusiv conducătorul auto, şi destinate 

acestui scop, servicii de transport de persoane pentru public sau pentru anumite categorii 

de utilizatori, contra cost, plătite de către persoana transportată sau de către organizatorul 

transportului; 

36. operator de serviciu public – orice întreprindere publică sau privată sau orice 

grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, 

sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători 

37. operator intern – o entitate cu personalitate juridică distinctă asupra căreia 

autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin una dintre 

autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra 

propriilor sale departamente; 

38. operator de transport rutier – întreprindere care desfăşoară activitatea de 

transport rutier de mărfuri şi/sau persoane, contra cost; 

39. operator pentru activităţi conexe transportului rutier – orice operator economic 

care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, titular al licenţei pentru activităţi 

conexe transportului rutier; 

40. manager de transport – conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 

1.071/2009 înseamnă o persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care 
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respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care 

se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă 

prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile de transport ale 

întreprinderii respective; 

41. program de transport – program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, 

prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, 

precum şi capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este 

dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare/certificatul de 

clasificare; 

42. program de transport judeţean – program de transport elaborat şi aprobat prin 

hotărâre de consiliu judeţean,  

43. ramificaţie a traseului – localitate situată în afara traseului unde are loc 

îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent 

traseului respectiv; 

44. serviciu regulat – conform definiţiei din Regulamentul nr. 1.073/2009, 

aplicabilă şi transportului rutier naţional, înseamnă serviciul care asigură transportul de 

persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate 

la puncte de oprire prestabilite; 

45. serviciu regulat special – conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 

1.073/2009, înseamnă serviciul regulat, indiferent de cine este organizat, care asigură 

transportul unor categorii precizate de persoane cu excluderea altor persoane ; 

46. serviciu ocazional – potrivit definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, 

înseamnă serviciul care nu corespunde definiţiei de serviciu regulat, inclusiv serviciul 

regulat special, și a cărui caracteristică principală este faptul că transportă grupuri de 

persoane constituite la iniţiativa clienţilor sau chiar a operatorului de transport; 

47. servicii publice integrate de transport de călători – serviciile interconectate de 

transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim 

unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport. 

48. staţie publică – spaţiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de 

transport de persoane, amenajat de către administraţia publică locală, destinat 

îmbarcării/debarcării persoanelor, semnalizat şi prevăzut cu un panou destinat afişării 

unor informaţii; 

49. tarif de călătorie – prețul perceput de către operator de la călători în schimbul 

vânzării titlurilor de călătorie, stabilit de către entitatea contractantă, potrivit dispozițiilor 

legale și contractului de servicii publice; 

50. titlu de călătorie – orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimații de 

călătorie, carduri magnetice sau contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai 

serviciului public de transport călători, emise conform prevederilor legale 

51. traseu – parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare şi 

capătul de traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate 

speciale. În funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, 

traseele pot fi judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintr-o asociaţie de 

dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin 

servicii regulate sunt considerate trasee locale; 
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52. traseu nou – traseul a cărui lungime depăşeşte cu cel puţin 50% lungimea 

traseelor iniţiale peste care se suprapune;  

53. transport rutier – deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori 

cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă 

vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a parcursului, transportate la rândul lor 

pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. 

Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor 

însoţitoare ale transportului, realizate sau supravegheate de către conducătorul 

autovehiculului ori al ansamblului de vehicule rutiere, sunt parte integrantă din 

transportul rutier; 

54. transport public de călători – serviciile de transport de călători care sunt de 

interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și 

continuu; 

55. transport rutier contra cost – transport rutier de mărfuri şi/sau persoane 

efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii; 

56. transport rutier naţional – transportul rutier care se efectuează între două 

localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului; 

57. transport rutier judeţean – transportul rutier care se efectuează între două 

localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv; 

58. transport rutier interjudeţean – transportul rutier care se efectuează între capul 

de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe 

diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe;  

59. transport rutier local de persoane – transportul rutier public de persoane prin 

servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii 

de dezvoltare intercomunitare; 

60. utilizator al serviciului de transport judeţean — persoana fizică sau juridică 

beneficiară a unui serviciu de transport judeţean. 

61. vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau 

fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul 

de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 

62. valoare – valoarea unui serviciu, a unei rute, a unui contract de servicii publice 

sau a unui regim de compensare pentru transportul public de călători și care este 

echivalentul remunerației totale, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau 

operatorilor de serviciu public, inclusiv compensația de orice fel plătită de autoritățile 

publice și venitul din vânzarea biletelor care nu este restituit autorității competente în 

cauză; 

 

CAPITOLUL II 

EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT RUTIER PRIN 

CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL DOLJ                                                                

Secțiunea 1 – Principii, obiective  

 

Art. 4. – (1) Serviciul se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor 

principii: 

a) promovarea concurenţei între operatorii de transport; 
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b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piaţa 

serviciului public de transport judeţean; 

c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciul public de 

transport judeţean; 

d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale judeţului; 

e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate 

a unităţilor administrativ-teritoriale; 

f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau 

executare a serviciului public de transport judeţean; 

g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc 

a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de 

asigurări; 

h) asigurarea executării unui serviciu public de transport suportabil în ceea ce 

priveşte tariful de transport; 

i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin 

tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare 

utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, conform legii; 

j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a 

transportatorilor autorizaţi; 

k) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri 

de transport moderne; 

l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului 

instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-

teritoriale prin servicii de calitate; 

m) acordarea de facilităţi de transport elevilor, studenţilor, ucenicilor şi anumitor 

categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii; 

n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru 

toate traseele şi pentru toate mijloacele de transport ale serviciului public judeţean; 

o) dispecerizarea serviciului public de transport judeţean de persoane realizat prin 

programe permanente; 

p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale 

transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale privind serviciul public de transport judeţean, precum şi modalităţile 

de funcţionare a acestui serviciu. 

Art. 5. – Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice 

județene, în domeniul serviciului public de transport judeţean sunt: 

a) înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public 

de transport judeţean, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare 

autorităţi judeţene de transport; 

b) asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică; 

c) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare 

durabilă din domeniul serviciului public de transport local şi judeţean; 

d) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători 

existente; 
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e) asigurarea continuităţii serviciilor publice de transport prin programele de 

transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători existente; 

f) atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul 

(CE) nr. 1.370/2007 conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice. 

 

Secțiunea 2 – Atribuţiile Consiliului Județean Dolj în domeniul transportului 

public rutier de persoane prin servicii regulate  

 

Art. 6. – (1) Consiliul Județean Dolj are, în sensul prezentului Regulament, 

calitatea de autoritate competentă judeţeană şi prin Autoritatea Județeană de Transport 

are obligația să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să 

monitorizeze şi să controleze prestarea transportului public rutier de persoane prin 

servicii regulate desfăşurat între localităţile judeţului. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Consiliul Județean Dolj are următoarele 

atribuţii: 

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor 

de specialitate a cerinţelor de transport public județean, precum şi anticiparea evoluţiei 

acestora; 

b) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind 

serviciul public de transport de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată 

cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de mobilitate; 

c) actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de 

necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, 

internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între 

modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, 

troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz; 

d) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere 

şi modernizare a sistemelor publice de transport judeţean, în condiţiile legii; 

e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea 

şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport judeţean; 

f) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu 

programele de dezvoltare economico-socială a judeţului, cu planurile de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor 

respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

g) asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii 

de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public 

de transport local, precum şi administrarea acestuia; 

h) încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

judeţean de persoane; 



11 
 

i) acordarea de facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii 

de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu 

respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; 

j) emiterea de licenţe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de 

călători efectuate cu autobuze; 

k) aprobarea programului de transport public judeţean, precum şi emiterea 

licenţelor de traseu în serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate se fac cu respectarea staţiilor de îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele 

de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de călători; 

l) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului public de transport, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 

noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date 

spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare; 

m) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor publice 

de transport local şi judeţean, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi 

patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi 

a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu; 

n) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public 

de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

o) stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul judeţean, după caz, pentru 

acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de 

serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul 

obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit 

rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007; 

p) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor 

serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, 

stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori prin lege; 

r) aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de 

transport de persoane prin curse regulate. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice judeţene 

adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz. 

(4) Împotriva hotărârilor consiliilor judeţene, persoanele fizice sau juridice 

interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

 

 

Secțiunea 3 – Accesul la efectuarea serviciului public de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

Art. 7. – Accesul la piaţa transportului public rutier de persoane se face liber şi 

nediscriminatoriu, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, calitatea serviciilor de 

transport, interesul publicului călător şi siguranţa rutieră fiind prioritare.  

Art. 8. – Transportul public judeţean se efectuează numai în condiţiile respectării 

prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
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rutiere, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul 

transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care 

România este parte. 

Art. 9. – (1) Transportul public rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel 

judeţean se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze deţinute, în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate după caz, 

în judeţul sau localitatea respectivă. 

(2) Transportul public rutier de persoane poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere 

a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia 

tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform 

reglementărilor în vigoare. 

(3) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în ţară sau în 

străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse 

omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, 

după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(4) Transportul public rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean se 

efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de 

transport şi, după caz, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

(5) Transportul public rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean, se 

efectuează cu respectarea tuturor reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea 

siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele 

de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa 

circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. Serviciile publice de transport judeţean se 

desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, 

condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum 

şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. 

(6) În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, 

protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 

Art. 10. – (1) Transportul public rutier de persoane se efectuează de către operatorii 

de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora 

există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul 

de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, 

stabilite prin reglementările în vigoare. 

(2) În cazul efectuării transportului public rutier de persoane, prin curse regulate, la 

nivel judeţean operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de 

cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara 

Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora, titulari ai unui 

certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările 

naţionale şi ale Uniunii Europene. 

Art. 11. – (1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice sau punctele de 

îmbarcare/debarcare autorizate este nediscriminatoriu, gratuit sau contra cost, după caz, 

pentru operatorii de transport rutier autorizaţi cărora li s-au atribuit trasee, conform 

Programului de transport public rutier prin servicii regulate la nivel judeţean. 

(2)  Accesul autovehiculelor în autogări autorizate este nediscriminatoriu, contra 

cost, pentru operatorii de transport rutier autorizaţi cărora li s-au atribuit trasee, conform 
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Programului de transport public rutier prin servicii regulate la nivel judeţean. 

(3)  Încheierea contractelor între deţinătorii de autogări şi operatorii de transport 

rutier autorizaţi privind accesul în autogări nu poate fi conditionată de efectuarea unor 

servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită. 

Art. 12. – Efectuarea serviciului public de transport judeţean trebuie să asigure: 

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor 

serviciilor publice de transport public judeţean de persoane; 

b) accesul la serviciile de transport public judeţean şi protecţia categoriilor sociale 

defavorizate; 

c) informarea publicului călător; 

d) executarea transportului public judeţean de persoane în condiţii de regularitate, 

siguranţă şi confort; 

e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente pe baza unor 

studii de specialitate; 

f) continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane; 

 

Secțiunea 4 – Definirea serviciului public de transport rutier de persoane prin 

servicii regulate, la nivel județean 

 

Art. 13. – (1) Este considerat serviciu public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este 

definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) se efectuează între localitățile județului Dolj fără a depăşi limitele 

administrativ-teritoriale ale acestuia; 

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul 

Județean Dolj; 

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze, deţinute în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate după caz, 

în judeţul respectiv.  

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, 

denumite staţii sau autogări, după caz; 

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la 

persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie 

individuale eliberate anticipat; 

g) Consiliul Județean Dolj exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea 

licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze 

în aria teritorială de competenţă a acestuia şi de reglementare la nivel județean a 

serviciilor publice de transport călători; 

h) autoritatea administraţiei publice județene impune sau contractează obligaţii de 

serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau 

compensaţii de orice natură.  

Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes 
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general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu 

şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi 

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

compensaţii. 

(2) Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport 

în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, 

următoarele documente: 

a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 

b) copia conformă a licenţei de transport; 

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este 

angajat al operatorului de transport; 

d) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în 

care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul 

conducătorilor auto străini; 

f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie; 

g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru 

transportul rutier public de persoane, valabil, după caz. 

h) alte documente stabilite de legile în vigoare. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situaţii de urgenţă, determinată 

de incendii, cutremure, inundaţii, alte calamităţi naturale şi care nu se datorează sub nicio 

formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante, a operatorilor de transport 

rutier, după atribuirea gestiunii serviciului public de transport județean operatorii de 

transport rutier pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2146 din 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace 

de transport în comun, indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe 

o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de 

delegare a serviciului public de transport local. 

 

Secțiunea 5 – Programul de transport public rutier de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean  

 

Art. 14. – Transportul public rutier de persoane prin serviciile regulate la nivel 

județean se poate efectua numai pe traseele cuprinse în programul de transport județean. 

Art. 15. – (1) Programul de transport public rutier de persoane prin servicii regulate 

la nivel județean se întocmeşte către Autoritatea Județeană de Transport, se aprobă prin 

hotărâre de către Consiliul Judeţean Dolj și se corelează cu programele de transport 

interjudeţean, internaţional, aerian sau feroviar, după caz.. 

(2) Valabilitatea programului de transport public rutier de persoane prin servicii 

regulate în trafic judeţean, este egală cu durata încredinţării gestiunii serviciului public 

de transport judeţean și nu poate depăși 10 ani, în cazul serviciului public de transport 

rutier realizat cu autobuze. 

Art. 16. – (1) Prin programul de transport public rutier județean de persoane se 

stabilesc traseele, lungimea acestora, exprimată în număr de km/sens, numărul de curse 
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planificate, graficele de circulație, numărul autobuzelor necesare și capacitatea minimă 

de transport a acestora, precum și autogările sau stațiile publice. 

(2) Capacitatea minimă de transport precizată în programul public rutier județean 

de transport poate fi stabilită la "minimum 10 locuri" sau "minimum 23 de locuri" și este 

dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare/certificatul de 

înmatriculare al autovehiculului. 

Art. 17. – La stabilirea traseelor şi constituirea grupelor de trasee care fac obiectul 

procedurii de atribuire a contractului de servicii publice de transport călători se au în 

vedere gruparea echilibrată a traseelor, evitarea suprapunerii traseelor sau a mai multor 

operatori pe acelaşi traseu, posibilitatea aplicării unei politici tarifare unitare şi a unui 

sistem de taxare integrat, facilitarea folosirii unitare a titlurilor de călătorie, distribuirea 

echitabilă a traseelor între operatori, precum şi utilizarea eficientă a fondurilor publice, 

cu respectarea criteriilor economice şi geografice şi a normelor aplicabile compensaţiei 

de serviciu public, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. 

 Art. 18. – (1) În perioada de valabilitate, Programul de transport public rutier de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean, poate fi actualizat astfel: 

a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente respectiv modificarea unuia sau 

ambelor capete de traseu, dar numai la inițiativa consiliilor județene și după aprobarea 

prin hotărâre a acestora; 

b) prin introducerea de noi trasee/grupe de trasee, la inițiativa consiliilor județene 

și după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiția ca acestea să nu se suprapună peste 

traseele existente; 

c) prin modificarea numărului de curse de către consiliul județean, dar numai la 

solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulație de către consiliile județene, dar 

numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de stații/autogări de către consiliul 

județean, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a 

acestuia; 

f) prin eliminarea de stații/autogări de către consiliul județean, dar numai la 

solicitarea operatorului de transport rutier și după aprobarea prin hotărâre a consiliului 

județean; 

g) pentru un traseu/grupă de trasee care nu a fost atribuit/atribuită în două proceduri 

de achiziție succesive; 

h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din 

cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport 

rutier, și numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean; 

i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele 

județene și/sau a perioadei de efectuare a curselor, dar numai la solicitarea consiliului 

județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

j) prin modificarea capacității de transport, dar numai la solicitarea consiliului 

județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

k) prin corectarea erorilor materiale din programul de transport şi/sau graficele de 

circulație de către consiliul județean, după aprobarea prin hotărâre a acestora.  

(2) Programul de transport judeţean se poate modifica de către Consiliul Judeţean 

Dolj, astfel: 
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a) anual, în luna septembrie, la data stabilită de Consiliul Judeţean Dolj pentru 

punctele a),b),c),d),e) din art. 18, alin.(1); 

b) trimestrial, la data stabilită de Consiliul Judeţean Dolj pentru punctele f), g), h, 

i), j), k) din art. 18, alin.(1). 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), i), j), k), graficul de 

circulație, 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 noi grafice de circulație. 

(4) În perioada de valabilitate a programului de transport public rutier județean de 

persoane, în cazul în care sunt impuse restricții de circulație de către administratorul 

drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulație și/sau capacitatea de 

transport prevăzute/prevăzută în programul de transport județean se pot/poate modifica 

de către autoritatea județeană de transport până la ridicarea restricției. 

(5) În cazul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate 

operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea a 

autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean modificări temporare (suspendări, 

limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor 

trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii ori pentru executarea 

unor lucrări la infrastructura rutieră 

Art. 19. – Odată cu aprobarea programului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze consiliile judeţene vor stabili 

modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport 

județean. 

 

Secțiunea 6 – Înlocuirea autovehiculelor pentru care s-au eliberat licențe de 

traseu 

 

Art. 20. – (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport județean, 

operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre 

autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din județul Dolj, pentru care au obținut 

licențe de traseu, dacă au cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de 

transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului utilizat pentru 

obținerea licenței de traseu. 

(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut 

licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă, după 

notificarea Consiliului Județean Dolj, numai în următoarele situații: 

a) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situația de la lit. b); 

b) prezintă defecțiuni tehnice. 

(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care 

operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a 

programului de transport județean este permisă numai cu un autobuz care are cel puțin 

aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin 

același punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea Consiliului Județean Dolj. 

(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se 

poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967684&d=2019-09-03#p-291967684
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967686&d=2019-09-03#p-291967686
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967687&d=2019-09-03#p-291967687
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967688&d=2019-09-03#p-291967688
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967689&d=2019-09-03#p-291967689
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967692&d=2019-09-03#p-291967692
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967632&d=2019-09-03#p-291967632
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967633&d=2019-09-03#p-291967633
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documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat sau a 

declarației pe propria răspundere din care să reiese faptul că este reparat în atelierul său 

de reparații. 

 (5) Autobuzul cu care se înlocuiește cel defect, în condițiile alin. (2) lit. b), trebuie 

să respecte prevederile de la alin. (3). 

 (6) Pe perioada înlocuirii se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței 

de traseu. 

(7) Calculul punctajelor autovehiculelor supuse procedurii de înlocuire este 

prezentat în Anexa 3 la prezentul Regulament 

Art. 21. – (1) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se 

poate face numai în situația în care autobuzul utilizat în baza licenței de traseu are 

capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu sau 

în stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor de pe traseu. 

(2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută 

la alin. (1) se va face cu respectarea graficului de circulație aferent licenței de traseu, 

asigurându-se existența la bordul autobuzului a unei copii a licenței de traseu, ștampilată 

și semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: 

"Subsemnatul, . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale 

privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul". Pe foaia de 

parcurs existentă la bordul autobuzului se va specifica faptul că acesta este dublură. 

 

 

Secţiunea 7 – Siguranţa Rutieră 

  

Art. 22. – În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, 

operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public judeţean au obligaţia 

să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor 

legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească  

mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.  

Art. 23. – Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul public de 

transport  judeţean de persoane prin curse regulate au următoarele îndatoriri: 

1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, 

efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea 

constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport; 

2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde 

reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător.  

3. să utilizeze mijloace de transport cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică 

periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

4. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, 

să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în 

vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 

mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai 

sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de 

exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei 

în vigoare; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967633&d=2019-09-03#p-291967633
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967634&d=2019-09-03#p-291967634
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967642&d=2019-09-03#p-291967642
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5. să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de 

viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; 

6. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul 

de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea 

întregului parcurs al transportului; 

7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate 

modul în care aceştia respectă prevederile HG. nr. 38/2008 privind perioadele de 

conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor 

nereguli în acest sens; 

8. să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu 

ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria 

cartelelor tahografice; 

9. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a 

limitatoarelor de viteză; 

10. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a 

transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili să 

poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus, 

conform HG. nr. 38/2008; 

11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de 

protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot 

timpul efectuării transportului; 

12. să permită efectuarea transporturilor în limita numărului de locuri înscris în 

certificatul de înmatriculare/certificatului de clasificare; să asigure spaţii libere 

suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul 

mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 

13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice 

măsurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor 

încălcări grave ale  regulilor de circulaţie; 

14. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier 

judeţean de persoane; 

15. să informeze conducătorii mijloacelor de transport cu privire la prezentul 

Regulament precum şi la prevederile contractelor colective de muncă; 

Art. 24. – Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi: 

1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi 

periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă 

rutieră şi conduită preventivă; 

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia 

rutieră; 

4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi 

fixarea mărfurilor/coletelor transportate; 

5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau 

incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi 

participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform 
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reglementărilor legale în vigoare, şi să utilizeze corect tahograful; 

7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru 

scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare; 

8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier de 

persoane. 

Art. 25. – În sensul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, persoanele cu funcţii care 

concură la siguranţa rutieră sunt conducătorii auto, persoana desemnată să conducă 

permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport, consilierul 

de siguranţă pentru transportul rutier al marfurilor periculoase și instructorul de 

conducere auto. 

Art. 26. – Responsabilităţile ce revin managerului de transport, persoana 

desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite 

prin Ordinul M.T. nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și 

atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. 

Art. 27. – Sarcinile consilierului de siguranţă sunt cele prevăzute în Regulamentul 

pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru 

transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, 

aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 

1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  

    Art. 28. – Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport vor 

întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de 

circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea 

accidentului. 

    Art. 29. – Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce 

se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere 

 

 

CAPITOLUL III 

ADMINSTRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT RUTIER 

PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL DOLJ  

Secțiunea 1 – Delegarea gestiunii serviciului public de transport rutier județean 

de persoane 

 

Art. 30. – (1) Serviciile publice de transport local şi judeţean se pot administra prin 

atribuirea acestora în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 

(2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local şi 

judeţean se face, în condiţiile Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările 

ultaerioare, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin hotărâre adoptată de Consiliul Județean Dolj. 

(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului 

public de transport judeţean se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Regulamentului serviciilor publice de transport judeţean elaborat de 

Autoritatea Județeană de Transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, 
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pe baza regulamentului-cadru al serviciului public de transport local şi judeţean, elaborat 

de autoritatea naţională de reglementare competentă. 

(4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu 

prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport public local. 

Art. 31. – În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi 

asumă nemijlocit prestarea serviciului public de transport local şi judeţean şi toate 

sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, 

exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de transport local şi 

judeţean, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice aferente. 

Art. 32. – ( 1) Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de transport călători, de tip contracte de achiziţie publică de servicii se stabileşte de către  

Consiliul Județean Dolj, conform prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 33. – (1) Documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport călători se întocmeşte de Autoritatea Județeană de 

Transport şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

(2) Documentaţia de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele: 

a) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 

documentelor care o însoţesc;  

b) programul de transport; 

c) criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor; 

d) criteriul de atribuire a contractului; 

e) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului; 

f) valoarea estimată a contractului. 

(3) Criteriile de calificare şi selecţie menţionate la alin. (2) lit. c) sunt cele 

prevăzute de de Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ce reprezintă criteriu 

de calificare şi selecţie cu privire la capacitatea tehnică şi profesională, ofertanţii pot face 

dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii 

publice de transport călători prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, 

fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să reiasă vechimea 

pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor 

servicii. 

(5) În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, 

factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea criteriului de atribuire, în condiţiile 

legii, sunt: 

a) vechimea medie a parcului de autobuze; 

b) clasificarea autobuzelor; 

c) nivelul tarifului; 

d) dotarea cu instalaţie de aer condiţionat; 

e) capacitatea de transport; 

f) norma de poluare a autobuzului; 
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g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

(6) Autorităţile publice judeţene, vor stabili prin hotărâre a consiliului local sau 

judeţean ori a unităţilor administrativ-teritoriale grila de punctaj, pe baza criteriilor de 

atribuire prevăzute la alin. (5). 

(7) În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de 

persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, indiferent de valoarea estimată a 

contractului aferent care face obiectul unei proceduri de atribuire desfăşurate în baza 

Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă 

utilizează unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

a) cel mai bun raport calitate – preţ;  

b) preţul cel mai scăzut.  

(8) În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează, în aplicarea 

criteriului de atribuire prevăzut la alin. (7) lit. a), factorii de evaluare prevăzuţi la art. 33, 

alin. (5) din prezentul Regulament. 

(9) În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează criteriul de 

atribuire prevăzut la alin. (7) lit. b) în situaţia în care aceasta pune la dispoziţia 

contractantului mijloacele de transport respective. 

(10) În cazul în care după încheierea contractului de delegare a gestiunii, după caz, 

serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi 

trasee ori prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum 

urmează: 

a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau 

transportatorilor autorizaţi care deservesc traseele iniţiale; 

b) traseele noi vor fi atribuite prin încheierea de hotărâri de dare în administrare 

sau contracte de delegare a gestiunii, după caz, conform prevederilor prezentei legi. 

Art. 34. Durata încredinţării gestiunii serviciului public de transport judeţean se 

stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către Consiliul Județean Dolj trebuie 

să fie corelată cu durata necesară recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina 

operatorului, dar nu mai mult de 10 ani, în cazul serviciului public de transport rutier 

realizat cu autobuze, troleibuze sau autocare.  

 

Secțiunea 2 – Licența de traseu 

 

Art. 35. – (1) Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis de autoritatea 

județeană competentă ca anexă la la contractul de delegare a gestiunii, opozabilă faţă de 

organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator de serviciu 

public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu 

autobuze sau autocare. 

(2) Transportul public rutier județean de persoane prin servicii regulate se poate 

efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin 

licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în 

programul de transport județean. 
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(3) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de caietul de sarcini aferent pe 

toată durata efectuării transportului. 

Art. 36. – (1) Dovada atribuirii serviciului public de transport județean o reprezintă 

licenţa de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca 

deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea 

transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. 

În cazul transportului public rutier județean de persoane prin servicii regulate, 

licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu. 

O licenţă de traseu conţine toate cursele care se efectuează pe traseul respectiv, 

conform programului de transport adoptat.  

 (2) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament, iar modelul caietului de sarcini aferent acesteia este prevăzut în anexa nr. 2 

la prezentul Regulament. 

(3) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a 

contractului de servicii publice. 

Art. 37. - În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu 

nu se prezintă la consiliul județean în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat 

licența de traseu în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării, traseul respectiv va 

fi atribuit următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire. 

Art. 38. – (1) Licența de traseu este document nominal al operatorului de transport 

rutier, nefiind transmisibilă, cu excepția cazurilor în care operatorul de transport respectă 

art. 42, alin. (3) din Regulament.  

(2) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport 

rutier a documentului de plată aferent. 

(3) Cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu, potrivit alin. (2), și al 

taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu, potrivit art. 41, alin. (1), se stabilește prin 

hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

Art. 39. – (1) Renunțarea la licența de traseu aferentă se poate face la cererea 

operatorului de transport rutier. Cererea se depune la consiliul județean cu 60 de zile 

înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv. 

(2) Licența de traseu și caietul de sarcini aferent acesteia, emise pentru traseul la 

care s-a renunțat se depun de către operatorul de transport la consiliul județean în prima 

zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade. 

(3) În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmează 

a fi incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitare, renunțarea la licență se face numai la cererea expresă a operatorului de 

transport rutier. 

(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe 

un traseu, conform art. 18, alin. (1), lit. h), acesta are obligația de a presta activitatea de 

transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociația de dezvoltare 

intercomunitară. 

Art. 40. – (1) Retragerea licenței de traseu se face de consiliul județean emitent în 

următoarele cazuri: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967705&d=2019-09-03#p-291967705
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967731&d=2019-09-03#p-291967731
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967691&d=2019-09-03#p-291967691


23 
 

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 a 

se efectua într-o lună calendaristică; 

(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre 

vehicule fără respectarea prevederilor art. 20, alin. (2) – alin. (4); 

d) la încetarea activității operatorului de transport rutier; 

e) la suspendarea/retragerea licenței de transport/licenței comunitare a operatorului 

de transport rutier sau pe perioada suspendării acesteia; 

f) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată; 

g) la încetarea contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de 

persoane prin curse regulate la nivel județean; 

h) în alte cazuri stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

(2) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, operatorul 

de transport fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe această perioadă, de zile 

de la data înștiințării. 

În intervalul de 60 de zile, autorităţile administraţiei publice județene vor organiza 

atribuirea serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier. 

(3) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu sau 

a renunțat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate Consiliului Județean Dolj, forței 

majore ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiași traseu pe 

toată perioada de valabilitate a programului de transport. 

Art. 41. – (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se 

comunică de către operatorul de transport rutier consiliului județean, în termen de 15 zile 

de la data constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată. 

(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a. 

CAPITOLUL IV  

OPERATORI ȘI UTILIZATORI  

 

Secţiunea 1 - Operatorii serviciului public de transport judeţean 

  

Art. 42. – (1) Serviciul public de transport judeţean poate fi atribuit pentru 

executare, în gestiune delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de 

transport, eliberate sau recunoscute în condiţiile legii. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967631&d=2019-09-03#p-291967631
https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm2a/normele-metodologice-privind-aplicarea-prevederilor-referitoare-la-organizarea-si-efectuarea-transportului-rutier-contra-cost-de-persoane-prin-servicii-regulate-la-nivel-judetean-din-12082019?pid=291967635&d=2019-09-03#p-291967635
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(2) Se interzice titularilor contractelor de delegare a gestiunii să încheie cu terţi 

contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor publice de 

transport. 

(3) Contractele de delegare a gestiunii pot fi cesionate sau novate numai în cazul 

în care operatorul se divizează, fuzionează ori înfiinţează o filială, în limitele/condiţiile 

stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de cele ale cadrului legislativ din 

domeniul achiziţiilor publice şi cu aprobarea autorităţilor deliberative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Art. 43. – (1) Operatorii de transport rutier care efectuează serviciu public de 

transport județean de persoane pot fi: 

a) societăţi înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau de unităţile 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori ale 

altor forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale; 

b) societăţi rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome 

de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de transport de specialitate 

subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, 

în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar ori coproprietar, de către unităţile 

administrativ-teritoriale; 

c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de 

transport valabile; 

d) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate 

juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, 

după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

respective. 

(2) Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorii de transport rutier 

are ca și consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier şi anularea de drept 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului. 

Art. 44. – În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport public 

rutier de persoane local, judeţean cât și transport interjudeţean sau internaţional, 

operatorul de transport rutier va deţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, 

astfel încât activităţile sale, conform licențelor comunitare obţinute, să poată fi evaluate, 

monitorizate şi controlate. 

 

Secţiunea 2 – Condiţii privind efectuarea transportului public județean de 

persoane 

 

Art. 45. – Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public de 

persoane în trafic judeţean cu respectarea următoarelor obligaţii: 

    1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea 

executantului şi a caracterului cursei; 

    2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; 

    3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara 

autovehiculului; 

    4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu 

loc; 

    5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
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    6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

    - materii greu mirositoare; 

    - materii inflamabile; 

    - butelii de aragaz; 

    - butoaie cu carbid; 

    - tuburi de oxigen; 

    - materiale explozibile; 

    - filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 

    - produse caustice; 

    - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce 

daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 

    - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale; 

    7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin 

numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul de 

clasificare; să se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi 

să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 

    8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele 

prevăzute în graficul de circulaţie; 

    9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 

călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina 

transportatorului; 

    10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în 

termen maxim de 3 ore; 

    11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 

operatorului de transport; 

    12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători 

şi bagaje; 

    13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, 

înregistrate ca documente cu regim special; 

    14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor 

valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale; 

    15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi 

ţinute în mână sau în plasa port pachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate 

bagajele care: 

    - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

    - conţin produse neadmise la transport; 

    - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a 

autovehiculului; 

    16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul 

autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest 

lucru; 

    17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către 

conducătorul auto; 

    18. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se 

evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite; 

    19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
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    20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, 

să ia măsuri de înlocuire a acestora; 

    21. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau 

alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 

    22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru 

urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor; 

    23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin 

efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 

    24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de 

călători de pe traseele deservite în exclusivitate; 

    25. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu 

anticipaţie; 

    26. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare; 

    27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată 

prin numărul de locuri pe scaune; 

    28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru 

cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 

    29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

    30. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de 

călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea 

pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea 

se efectuează după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele 

condiţii: 

    - depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 

    - menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 

    31. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 

    32. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau ori de câte ori 

este nevoie; 

    33. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 

    34. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a 

aerului în stare de funcţionare; 

    35. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi 

combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 

    36. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei 

pe drumuri cu aderenţă scăzută; 

    37. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru 

transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi 

transportate în remorci închise, ataşate vehiculului; 

    38. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

    39. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport 

rutier; 

    40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toată 

durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

    41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de 

bilet, pe zone kilometrice; 

    42. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 
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    43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 

însărcinate, persoane cu copii în braţe: 

 

Secțiunea 3 – Drepturile și obligațiile operatorilor de transport 

 

Art. 46. – Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public 

județean de persoane au următoarele drepturi: 

a) să întrerupă prestarea serviciului public de transport județean de persoane în 

cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice 

județene a obligațiilor stabilite prin contractele de delegare a gestiunii, cu obligaţia de a 

notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin 

contractul de delegare a gestiunii. 

b) să încaseze tarifele aferente transportului public judetean de persoane prin 

curse regulate; 

c) să solicite actualizarea semestrială a tarifelor aferente transportului public 

judetean de persoane prin curse regulate cu rata inflaţiei; 

d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare 

pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din 

efectuarea operatiunilor de transport; 

e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului 

public judeţean de călători; 

f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public 

judetean de persoane, în condiţiile legii. 

g) să ceara întreruperea serviciului în situaţii de forţă majoră; 

h) să solicite modificarea sau completarea contractului de delegare a gestiunii 

făcând propuneri în acest sens pe parcursul derulării lui; 

Art. 47. – (1) Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile art. 45, 

operatorii de transport au următoarele obligaţii: 

a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de 

transport pe care o execută; 

b) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale; 

c) să respecte sarcinile asumate potrivit, contractului de delegare a gestiunii 

serviciului încheiat cu beneficiarul; 

d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de 

delegare a gestiunii încheiat cu beneficiarul; 

e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public de 

transport; 

f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului public de 

transport județean; 

g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform 

prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 

confort; 

h) să asigure continuitatea serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate; 

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

j) să fundamenteze şi să supună aprobării Consiliului Judeţean Dolj tarifele ce vor 
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fi utilizate în activitatea de transport public județean de persoane prin curse regulate; 

k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 

l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească 

condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia 

mediului; 

m) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de 

natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Consiliului 

Județean Dolj, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii 

activităţii; 

n) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 

deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare; 

o) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, 

tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 

p) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 

serviciului contractat; 

r) să asigure accesul organelor de control ale Consiliului Judeţean Dolj la 

informaţiile privind executarea serviciului; 

s) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice 

pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de 

circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; 

ş) să deţină la sediul social următoarele documente: 

    - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina transportatorului; 

    - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în 

proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 

    - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 

    - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să 

conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii 

auto; 

    - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la 

baza eliberării licenţei comunitară şi a delegării gestiunii, după caz; 

    - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a 

persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 

    - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 

periodice pentru mijloacele de transport; 

    - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a 

accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului Judeţean 

Dolj în cazul accidentelor grave de circulaţie; 

    - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

t) să furnizeze Consiliului Judeţean Dolj, respectiv autorităţilor de reglementare 

competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile 

şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării 

modului de prestare a serviciului; 

ţ) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse 

din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite 
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prin poliţe de asigurare; 

u) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale 

şi psihologice ale propriilor angajaţi; 

v) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 

reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse 

de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri; 

w) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 

economică; 

x) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-

materiale aferente serviciului prestat. 

(2) Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și 

al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub 

sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de 

persoane prin curse regulate la nivel județean; 

 (3) Înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza 

Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile 

financiare aprobate. 

(4) Lunar Operatorul are obligația de a prezenta Entității Contractante un raport al 

vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călători transportați. 

(5) În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii de transport 

rutier şi transportatorii autorizaţi trebuie să asigure: 

a) dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de 

mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii; 

b) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de transport impuse prin 

contractul de atribuire a gestiunii; 

c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare 

şi a curăţeniei. 

 

 

Secțiunea 4 – Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor serviciului public de 

transport județean de persoane 

 

Art. 48. – Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor publice de transport 

judeţean persoane fizice sau juridice. 

Art. 49. – (1) Utilizatori serviciului public județean de persoane au următoarele 

drepturi: 

a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport 

judeţean; 

b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de transport 

judeţean. Autorităţile administraţiei publice județene au obligaţia de a comunica 

informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi în 

clauzele contractuale care sunt de interes public; 

c) să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Județean Dolj cu privire la 

serviciul public de transport judeţean; 

d) să conteste hotărârile Consiliului Județean Dolj în vederea prevenirii sau reparării 

unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii; 
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e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru 

daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier prin nerespectarea obligaţiilor 

asumate prin contractele de atribuire a gestiunii; 

f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice judeţene orice deficienţe constatate 

în efectuarea serviciilor publice de transport local şi judeţean şi să facă propuneri vizând 

înlăturarea acestora; 

g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 

h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale 

reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi 

reglementărilor privind serviciul public de transport local şi judeţean; 

i) pentru plata serviciului public de transport local şi judeţean, anumite categorii de 

utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi. 

Art. 50. – Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt: 

a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite 

prin lege; 

b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le 

efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 

c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe 

baza contractelor; 

d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau 

privat; 

e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de 

servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori. 

 

CAPITOLUL IV 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 
  

Art. 51. – (1) Indicatori de performanţă privind efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate de către operatorii de transport sunt următorii: 

1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat 

executarea transportului faţă de programul de circulaţie; 

2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public județean 

de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore; 

3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2; 

4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul 

necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 

5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care: 

a) numărul de reclamaţii justificate; 

b) numărul de reclamaţii rezolvate; 

c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale. 

6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 raportat 

la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 

7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători; 

8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea 

condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului; 

9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit 
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privind nerespectarea prevederilor legale; 

10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau 

a operatorului de transport. 

(2) În efectuarea serviciului de transport public judeţean se vor respecta 

indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul Regulament, aprobat prin Hotărâre 

a C.J.Dolj 

(3) Consiliul Judeţean Dolj poate aproba, prin Hotărâre, şi alţi indicatori de 

performantă în efectuarea serviciului la propunerea operatorilor de transport, 

asociaţilor de operatori sau utilizatorilor serviciului. 

Indicatorii de performanţă se stabilesc, se îmbunătăţesc, se modifică cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

CAPITOLUL V 

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT RUTIER PRIN 

CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL DOLJ  

 

Art. 52.– (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru 

efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate se 

asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizaţi. 

(2) Veniturile operatorilor de transport rutier se formează din încasarea de la 

utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare taxe de călătorie, reprezentând 

contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat şi de la 

bugetele județene. 

Art. 53. – (1) Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al 

elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de 

transport, sub sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului public de 

transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean. 

(2) Resursele financiare necesare acoperirii compensației datorate din bugetul 

județului pentru asigurarea transportului elevilor, se alocă de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin 

anexa la legile bugetare anuale. 

(3) Cheltuielile privind transportul  public rutier al elevilor care nu pot fi școlarizați 

în localitatea de domiciliu se suportă după cum urmează: 

a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii; 

b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele județelor pe raza cărora se 

află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii. 
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Art. 54. – Tarifele percepute pentru prestarea serviciului public de transport 

judeţean se stabilesc, ajustează și modifică prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj, cu 

respectarea 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 și județean de persoane, modificat și completat prin Ordinul Ordinului ANRSC nr. 

134/2019. 

 
CAPITOLUL VI  

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

Art. 55 – Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea 

juridică, disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în 

condiţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, precum şi ale actelor normative 

din domeniul transporturilor rutiere. 

Art. 56. – Contravenţiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

. 

Art. 55. – Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Dolj 

Art. 56. – Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin Hotărâre a 

Consiliului Judetean Dolj. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                           COORDONATOR A.J.T 

                                                                      

 Silvia Ionescu Lupeanu                                 ing. Ciucu Nicolae 
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         Anexa1 

      la Regulament 

 

 

față)  

(verso)  

 

Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României 
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                                                             Anexa 2 

                                 la Regulament 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

.......................................... 

 

Operator de transport rutier 

.......................................... 

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU 

Seria: .......... Nr.: ..........^(1) 

^(1) Se înscriu seria și numărul licenței de traseu. 

Servicii publice de transport județean de persoane 

A. Denumirea traseului .................................. 

DUS 

Km Nr. stație Denumirea stației 

ÎNTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 C(n) C1 C2 C3 C(n) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele în care circulă: .......... 

2. Nr. de autovehicule necesare/nr. de înmatriculare: 

3. Amenajările și dotările autovehiculului: 

4. Numărul de șoferi necesar: 

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor: 

 

Nr.  

Crt. 

Autogară (stație) Nr./dată contract Valabil până la 
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Operator de transport 

..................................... 

(semnătura și ștampila) 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

..................................... 

(semnătura și ștampila) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa 3 

la Regulament 

 

Calculul 

 

punctajelor utilizate în procedura de înlocuire a autobuzelor 

1. Vechimea parcului de vehicule: 

•  Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; 

•  AF = AA - 1 - 30 puncte; 
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•  AF = AA - 2 - 25 puncte; 

•  AF = AA - 3 - 20 puncte; 

•  AF = AA - 4 - 15 puncte; 

•  AF = AA - 5 - 12 puncte; 

•  AF = AA - 6 - 11 puncte; 

•  AF = AA - 7 - 10 puncte; 

•  AF = AA - 8 - 9 puncte; 

•  AF = AA - 9 - 8 puncte; 

•  AF = AA - 10 - 7 puncte; 

•  AF = AA - 11 - 6 puncte; 

•  AF = AA - 12 - 5 puncte; 

•  AF = AA - 13 - 4 puncte; 

•  AF = AA - 14 - 3 puncte; 

•  AF = AA - 15 - 2 puncte; 

•  AF = AA - 16 - 1 punct. 

2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii: 

•  categoria I - 15 puncte; 

•  categoria a II-a - 12 puncte; 

•  categoria a III-a - 9 puncte; 

•  categoria a IV-a - 1 punct. 

3. Dotarea autobuzului cu instalație de aer condiționat - 5 puncte. 

 



 1 

                                                                                                 Anexa nr.  4 

                                                                             la Contractul de delegare a gestiunii  

 

  

CAIET DE SARCINI 

 

al serviciului public de transport de persoane, 

prin curse regulate, în trafic judeţean 

 

 

 

CAPITOLUL I 

Obiectul caietului de sarcini 

 

Art. 1. – Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului 

public de transport de persoane, în judeţul Dolj, 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 

public de transport judeţean de persoane.  

           Art. 3. – Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară  

efectuării activităţilor de realizare a serviciului public de transport judeţean de persoane 

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 public de transport judeţean de persoane. 

Art. 5. – Terminologia utilizată este cea prevazută în regulamentul pentru 

efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în trafic 

judeţean.  

 

CAPITOLUL II 

Cerinţe organizatorice 

 

Art.6. – Operatorii de transport prestatori ai serviciului public de transport 

judeţean de persoane 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; 
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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, 

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi 

(autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat, etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzatoare 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) dotări 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; 

l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin 

contractul de delegare 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 prevăzuţi în regulamentul 

pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în trafic 

judeţean; 

o) furnizarea către Consiliul Judeţean Dolj a informaţiilor solicitate şi accesul la 

toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 

serviciului public    de transport; 

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 
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siguranţa circulaţiei sunt cuprinse  în Ordinul M.T. nr. 1214/2015 pentru aprobarea 

normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere și în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea 

profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar 

sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1.044/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare.  

 

CAPITOLUL III 

Sistemul serviciului public de transport judeţean de persoane  

 

          Art. 8. – Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile 

legislaţiei în vigoare, serviciul public transport rutier de persoane, în aria administrativ-

teritorială a judeţului Dolj. 

          Art. 9. – Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul public de 

transport de persoane, în judeţul Dolj, 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. 

Art. 10. – Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu se regăsesc 

în caietul de sarcini aferent licenţei de traseu.  

          Art. 11. – În vederea realizării unui sistem al serviciului  public de transport de 

persoane, în judeţul Dolj, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a 

circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de 

transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de 

transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de 

transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate 

anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate 

scăzută;  

2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului 

acestuia, 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 in vigoare;  

3. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile de 

pe traseu; 

4. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, 

inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului 

abonamentului;  

5. 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;  

6. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, care nu solicită loc separat; 
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7. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu 

handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii sub 5 ani în braţe; 

8. 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; 

  9. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 

inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, 

materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin 

format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura 

materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 

10. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de 

transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune înscris în certificatul de 

înmatriculare/certificatul de clasificare al autovehiculului; 

11. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 

12. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în 

programul de circulaţie; 

13. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special; 

14. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente 

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

15. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 

operatorului de transport ; 

16. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la unul din capetele de linie cu 

excepţia cazurilor în care unul din capetele de linie se află în autogară ; 

17. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu 

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

majoră;  

18. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie , salubrizarea, spălarea şi 

dezinfectarea mijloacelor de transport; 

19. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, 

siguranţă şi confort;  

20. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire a 

aerului în stare de funcţionare; 

21. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  

22. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea 

executantului transportului;  

23. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi 

combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;  

24. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau după caz 

revizia tehnică periodică efectuată la termen; 

25. mijloacele de transport trebuie să indeplinească condiţiile impuse de legislaţia 

în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

26. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii; 
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27. să elaboreze bugetul privind intreţinerea curentă, reparaţiile curente şi 

accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de 

întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;  

28. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, 

programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  

29. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului contractat;  

30. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 

medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;  

31. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor 

de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale 

in vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe  

criterii de competitivitate şi eficienţă economică;  

32. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă 

a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                      COORDONATOR A.J.T. 

 

  Silvia Ionescu Lupeanu                                                               ing. Ciucu Nicolae 

 

                                                                                                  

                                                                                            

          

 

 

                                                                                                       

 



                                                                                                                                                                                                                                  Anexa 5 

                                                                                                                                                                                                                                              la Contractul de delegare a gestiunii  

LISTA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN TRAFIC JUDEȚEAN 

Cod 
traseu 

Denumire traseu Lungime 
traseu 
(km.) 

Tarif 
mediu 
actual 
(lei/ 

călător x 
km) 

Tarif 
mediu 
propus 

(lei/ 
călător x 

km) 

Tarif pe zone kilometrice (lei/călător x km) 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60--70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 

001 Craiova – 
Coțofenii din Față 
– Filiași  

38 0,21 0,21 0,35 0,3 0,25 0,2 0,19 0,16 0,16 0,14           

002 Craiova – Ișalnița 
– Almăj  

25 0,21 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24              

003 Craiova – Izvorul 
Rece – Ișalnița  

11 0,40 0,40 0,45 0,4 0,36                

004 Craiova – 
Melinești – Tălpaș  

47 0,19 0,19 0,3 0,25 0,2 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15         

005 Craiova – Goiești – 
Melinești  

33 0,18 0,24 027 0,27 0,27 0,27 0,22 0,21 0,2            

006 Craiova – Șimnicu 
de Sus – Goiești  

24 0,20 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,28              

007 Craiova – Șimnicu 
de Sus – Duțulești  

17 0,26 0,39 _ 0,45 0,45 0,29               

008 Craiova – 
Picăturile – Velești  

39 0,22 0,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,26 0,25 0,25 0,25           

009 Craiova – Motoci – 
Frățila  

39 0,23 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,28           

010 Craiova – 
Ghercești – 
Călinești  

21 0,26 0,40 0,5 0,44 0,38 0,33 0,33              

011 Craiova – 
Ghercești – 
Motoci  

18 0,27 0,39 0,44 0,44 0,38 0,29               

012 Craiova – 
Ghercești – 
Ungureni   

15 0,33 0,42 - 0,44 0,4                

013 Craiova – 
Ghercești – 
Pielești  

16 0,30 0,39 0,44 0,44 0,38 0,31               

014 Craiova – E574 – 
Parc Industrial 
Craiova S.A  

15 0,26 0,26 - - 0,26                

015 Craiova – Pielești 
(E574, DC87, 
DJ641, E574) – 
Câmpeni  

25 0,33 0,45 0,57 0,57 0,42 0,38 0,32              

016 Craiova – Pielești 
(Pârșani) – Preajba 
de Pădure 

46 0,23 0,29 0,36 0,36 0,36 0,3 0,3 0,3 0,26 
 

0,26 0,24 0,24         

017 Craiova – Pielești 
(Pârșani) – Lăcrița  

30 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23             



018 Craiova – Zănoaga 
– Dioști  

43 0,16 0,16 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14          

019 Craiova – Cârcea – 
Ghindeni  

19 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32               

020 Craiova – DN6 - 
Cârcea 

11 0,27 0,32 0,32 0,32 0,32                

021 Craiova – 
Dobrotești – 
Nisipuri  

65 0,17 0,27 0,36 0,36 0,36 0,26 0,26 0,26 
 

0,26 0,26 0,26 0,24 0,23 0,23 0,21 
 

     

022 Craiova – Leu – 
Amărăștii de Jos 

58 0,16 0,28 0,36 0,36 0,36 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,24 0,23 0,23       

023 Craiova – Celaru – 
Marotinu de Sus 

49 0,17 0,29 0,36 0,36 0,36 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,22         

024 Craiova – Leu – 
Apele Vii 

38 0,24 0,28 0,36 0,36 0,29 0,26 0,26 0,26 0,23 0,23           

025 Craiova – Leu – 
Castranova  

30 0,17 0,29 0,36 0,36 0,29 0,24 0,24 0,24             

026 Craiova – Sadova – 
Dăbuleni  

80 0,21 0,30 0,60 0,40 0,35 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,27 0,25 0,25 0,25 0,23 0,22     

027 Craiova – Mârșani 
– Brabeți 

49 0,19 0,25 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,26 0,21 0,21 0,21 0,20         

028 Craiova – Malu 
Mare - 
Bratovoiești 

24 0,33 0,44 0,55 0,55 0,46 0,38 0,29              

029 Craiova – Făcăi – 
Preajba  

10 0,35 0,4 0,4 0,4                 

030 Craiova – Malu 
Mare – Ghindeni  

22 0,30 0,31 0,33 0,33 0,33 0,29 0,27              

031 Craiova – Calopăr - 
Belcin 

32 0,20 0,30 0,4 0,3 0,3 0,3 0,28 0,26 0,26            

032 Craiova – Gura 
Văii – Sălcuța  

34 0,15 0,28 0,4 0,3 0,3 0,3 0,25 0,21 0,18            

033 Craiova – Podari – 
Țuglui  

19 0,25 0,37 0,4 0,4 0,38 0,32               

034 Craiova – Podari – 
Gura Văii 

14 0,27 0,35 0,38 0,38 0,29                

035 Craiova – 
Segarcea/Nedeia – 
Măceșu de Jos 

78 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12     

036 Craiova – Murta - 
Nedeia 

70 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13      

037 Craiova – 
Segarcea/Drănic – 
Nedeia  

69 0,27 0,28 0,35 0,35 0,35 0,29 0,29 0,29 0,29 0,26 0,25 0,24 0,24 0,22 0,21      

038 Craiova – Segarcea 
– Negoi  

83 0,23 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,25 0,22    

039 Craiova – Bistreț – 
Covei  

80 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19     

040 Craiova – Segarcea 
– Săpata  

67 0,21 0,23 0,29 0,29 0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21      

041 Craiova – Segarcea 
- Bistreț 

61 0,17 0,21 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21      

042 Craiova – Segarcea 
– Măceșu de Jos 

68 0,23 0,26 0,32 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,22 0,22      



043 Craiova – Segarcea 
– Măceșu de Sus   

60 0,17 0,24 0,32 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24 0,24 0,22 0,22       

044 Craiova – Segarcea 
– Lipovu  

50 0,21 0,21 0,,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,17         

045 Craiova – 
Segarcea/Băilești/
Moțăței/Caraula – 
Plenița  

116 0,19 0,23 0,38 0,38 
 

0,29 0,29 0,26 0,26 0,26 0,26 0,23 0,23 0,23 0,21 0,21 0,21 0,18 0,16 0,15 0,15 

046 Craiova – Băilești 
– Seaca de Câmp  

96 0,23 0,23 0,5 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,20 0,19 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17   

047 Craiova – Segarcea 
/Giurgița – Băilești   

71 0,24 0,28 0,32 0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,25 0,25 0,23     

048 Craiova – 
Giubega/Băilești – 
Piscu Vechi  

88 0,20 0,20 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19    

049 Craiova – 
Giubega/Băilești - 
Catane 

92 0,20 0,20 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17   

050 Craiova – Cioroiași 
– Băilești  

70 0,20 0,27 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21      

051 Craiova – Cioroiași 
– Afumați  

67 0,20 0,27 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,29 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21      

052 Craiova – 
Calafat/Piscu 
Vechi – Ghidici  

107 0,20 0,25 0,30 0,30 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,18  

053 Craiova – 
Galicea/Calafat – 
Ciupercenii Noi 
/Desa  

107 0,19 0,27 0,30 0,30 0,3 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,25 0,25 0,23 0,23  

054 Craiova – Radovan 
– Calafat Port 

85 0,24 0,24 0,50 0,50 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19    

055 Craiova – Maglavit 
– Cetate  

86 0,17 0,23 0,30 0,30 0,30 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24   

056 Craiova – Moțăței 
– Verbicioara  

100 0,17 0,28 0,45 0,45 0,45 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,20 0,17   

057 Craiova – Radovan 
– Unirea  

80 0,18 0,26 0,3 0,3 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24     

058 Craiova – Radovan 
– Moțăței  

70 0,21 0,26 0,4 0,4 0,27 0,27 0,27 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22      

059 Craiova – Giubega 
– Corlate   

65 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18      

060 Craiova – Radovan 
– Lipovu  

42 0,20 0,26 0,4 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24          

061 Craiova – Criva - 
Călugărei 

63 0,20 0,21 0,36 0,36 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19      

062 Craiova – Sălcuța –
Corlate  

50 0,24 0,27 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,24 0,24         

063 Craiova – Criva – 
Plopșor   

40 0,20 0,23 0,36 0,36 0,22 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18           

064 Craiova – Criva - 
Mârza 

36 0,20 0,22 0,36 0,36 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17           

065 Craiova – 
Lazu/Unirea – 
Castrele Traiane 

66 0,25 0,25 0,36 0,36 
 

0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22      



066 Craiova – 
Terpezița – Orodel  

57 0,22 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20       

067 Craiova – 
Călugărei – Plenița  

74 0,23 0,23 0,36 0,36 0,25 0,25 0,25 0,21 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18     

068 Craiova – 
Terpezița – 
Bucovicior 

57 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29          

069 Craiova – 
Bucovăț/Leamna – 
Sărbătoarea  

16 0,30 0,35 0,40 0,40 0,31 0,31               

070 Craiova – Bucovăț 
– Palilula  

14 0,27 0,43 - 0,5 0,36                

071 Craiova – Predești 
– Cleanov  

60 0,22 0,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,31 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22       

072 Craiova – Predești 
– Sopot  

32 0,25 0,31 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,28 0,25            

073 Craiova – Predești 
– Pleșoi 

27 0,26 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32              

074 Craiova – Breasta 
– Predești  

17 0,25 0,32 0,33 0,33 0,33 0,30               

075 Craiova – Cernele 
– Breasta  

11 0,25 0,34 - - 0,34                

076 Craiova – Predești 
– Botoșești Paia 

53 0,20 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 0,19 0,19        

077 Craiova – Predești 
– Gogoșu  

42 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19          

078 Craiova – Crovna  - 
Busu  

57 0,20 0,28 0,34 0,34 0,34 0,34 0,28 0,28 0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,22       

079 Craiova – Scăiești 
– Secu   

54 0,21 0,29 0,37 0,37 0,37 0,37 0,33 0,29 0,27 0,24 0,24 0,22 0,22 0,22       

080 Craiova – Scăiești 
– Piria  

50 0,18 0,23 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,24 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21       

081 Craiova – Scăiești 
– Filiași  

50 0,22 0,23 0,29 0,29 0,29 0,29 0,25 0,25 0,23 0,15 0,15 0,15         

083 Filiași – Scăiești – 
Secu/Grecești 

49 0,19 0,26 0,4 0,31 0,31 0,25 0,23 0,22 
 

0,22 0,22 0,22 0,22         

084 Filiași – Scăiești - 
Busu 

56 0,24 0,30 0,6 0,43 0,37 0,37 0,35 0,32 0,29 0,27 0,27 0,25 0,22 0,22       

085 Filiași – Scăiești - 
Argetoaia 

36 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,22 0,16 0,16           

086 Filiași – Braloștița 
– Racovița  

25 0,22 0,24 0,3 0,25 0,23 0,23 0,18              

087 Băilești – Giurgița 
– Bechet  

74 0,18 0,20 0,25 0,25 0,23 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18     

088 Băilești – Rast - 
Plosca 

43 0,24 0,29 0,5 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,23 0,23 0,23          

089 Băilești – Galicea 
Mare/Vârtop –  
Orodel   

41 0,26 0,28 
 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,26 0,26 0,18 0,18          

090 Calafat – Moțăței 
– Plenița  

43 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24          

091 Calafat – 
Maglavit/Unirea – 
Verbița  

50 0,25 0,28 0,40 0,40 0,30 0,30 0,29 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,20        



 

DIRECTOR EXECUTIV                                                                                  COORDONATOR A.J.T.                                                                                                ÎNTOCMIT 

  Silvia Ionescu Lupeanu                                                                                         ing. Ciucu Nicolae                                                                                                          ing. Jeles Mihail 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

092 Calafat – Maglavit 
– Cetate  

24 0,28 0,42 0,5 0,5 0,40 0,40 0,33              

093 Calafat – Rast – 
Băilești    

50 0,23 0,25 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,19        

094 Băilești – Seaca de 
Câmp/Poiana 
Maree – Calafat  

46 0,20 0,20 0,30 0,30 0,21 0,21 0,21 0,21 0,19 0,15 0,15 0,15         

095 Calafat – Tunarii 
Vechi – Seaca de 
Câmp 

30 0,26 0,29 0,33 0,33 0,33 0,27 0,27 0,25             

096 Calafat – Poiana 
Mare – Negoi  

39 0,26 0,26 0,32 0,32 0,32 0,32 0,26 0,26 0,22 0,18 0,18          

097 Calafat – 
Ghidici/Piscu 
Vechi – Rast  

35 0,27 0,27 0,33 0,33 0,33 0,26 0,26 0,22 0,2            

098 Calafat – Piscu 
Vechi – Ghidici   

27 0,28 0,28 0,33 0,33 0,33 0,26 0,26 0,22             

099 Calafat – 
Smârdan/ 
Ciupercenii Noi - 
Desa 

21 0,4 0,47 0,63 0,54 0,54 0,32 0,32              

100 Calafat – Smârdan 
– Ciupercenii Noi 

11 0,48 0,59 0,62 0,62 0,54                

101 Craiova – Murta – 
Bechet Port 

70 0,21 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,27 0,26 0,26 0,24 0,24 0,22      

102 Calafat – Moțăței 
– Orodel  

45 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25         

104 Calafat – Rast – 
Bechet  

96 0,21 0,21 0,40 0,33 0,33 0,29 0,26 0,22 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0.17 0,17 0,17   
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LISTA TRASEELOR SI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT UTILIZATE LA PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT 

JUDETEAN DE PERSOANE 

Nr. 

Of. 
Denumire Traseu / Date Operator AUTOBUZE UTILIZATE IN EFECTUAREA TRASEULUI 

1  Traseu 1: Craiova -- Cotofenii din Fata -- Filiasi (38 km)  

IBRAFLOR COM SRL 

Cod Fiscal: R7509231  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-242-BRA M 19 Da Categoria I 2012 Leasing Da 
 

 

I.G.M. PROD 94 SRL 

Cod Fiscal: R7094592  Loc.:Bucuresti  Jud.: Bucuresti 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-103-HHK M 20 Da Categoria I 2013 Leasing Da 
 

2  Traseu 2: Craiova -- Isalnita -- Almaj (25 km)  

MARIN CXY COM SRL 

Cod Fiscal: R4175641  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-48-GOG M 19 Da Categoria II 2013 Leasing Da 
 

3  Traseu 3: Craiova -- Izvorul Rece -- Isalnita (11 km)  

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-27-TRX M 19 Da Categoria I 2019 Proprietate Da 
 

4  Traseu 4: Craiova -- Melinesti -- Talpas (47 km)  

IRIMIR IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R4775956  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-995-YRY M 18 Da Categoria I 2012 Leasing Da 
 

 

I.G.M. PROD 94 SRL 

Cod Fiscal: R7094592  Loc.: Bucuresti  Jud.: Bucuresti 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-104-HHK M 20 Da Categoria I 2013 Leasing Da 
 

5  Traseu 5: Craiova -- Goiesti -- Melinesti (33 km)   Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

       
 

6  Traseu 6: Craiova -- Simnicu de Sus -- Goiesti (24 km)  

BORTRANS SRL 

Cod Fiscal: R15015344  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-08-BOR M 16 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 

DJ-37-BOR M 20 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-94-BOR A 34 Da Categoria II 2007 Proprietate Nu 
 

7  Traseu 7: Craiova -- Simnicu de Sus -- Dutulesti (17 km)  

NEAGTOVO PROD SRL 

Cod Fiscal: R7337233  Loc.: Bratovoesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-28-NGT A 39 Da Categoria IV 2011 Proprietate Da 

DJ-29-NGT A 39 Da Categoria IV 2011 Proprietate Da 
 

8  Traseu 8: Craiova -- Motoci / Picaturi -- Velesti (39 km)  

NAFETIS COM SRL 

Cod Fiscal: R7678222  Loc.: Bulzesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-10-RNH M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 
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9  Traseu 9: Craiova -- Motoci -- Fratila (38 km)  

COST-RODY TRANS PREST SRL 

Cod Fiscal: R15053143  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-49-CPC M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 
 

10  Traseu 10: Craiova -- Ghercesti / Motoci -- Calinesti (21 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-87-SAF A 49 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 
 

11  Traseu 11: Craiova -- Ghercesti -- Motoci (18 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-87-SAF A 49 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 
 

12  Traseu 12: Craiova -- Ghercesti -- Ungureni (15 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-56-SAF A 50 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

13  Traseu 13: Craiova -- Ghercesti -- Pielesti (16 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-93-SAF M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

15  Traseu 15: Craiova -- Pielesti / E574 / DC87 / DJ641 / E574 -- Campeni (25 

km)  

COSTY TOUR SRL 

Cod Fiscal: R14015052  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-10-ZCX M 19 Da Categoria I 2012 Proprietate Da 
 

 

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-41-SAF M 19 Da Categoria I 2012 Proprietate Da 
  

IBRAFLOR COM SRL 

Cod Fiscal: R7509231  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-342-BRA M 18 Da Categoria I 2012 Leasing Da 
 

16  Traseu 16: Craiova -- Pielesti / Pârsani -- Preajba de Padure (46 km)  

VIDARIA SRL 

Cod Fiscal: R17234006  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-17-VID A 34 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-21-VID A 27 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-69-VID A 48 Da Categoria I 1987 Proprietate Da 
 

17  Traseu 17: Craiova -- Pielesti / Pârsani -- Lacrita (30 km)  

CATA & CRIS SRL 

Cod Fiscal: R14084397  Loc.: Robanesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-49-GIG M 16 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

18  Traseu 18: Craiova -- Zanoaga -- Diosti (43 km)  

IBRAFLOR COM SRL 

Cod Fiscal: R7509231  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-114-TEB M 10 Da Categoria I 2012 Leasing Da 
 

19  Traseu 19: Craiova -- Cosoveni -- Ghindeni (19 km)  

NADIRA TRANS SRL 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-48-FVR M 20 Da Categoria II 2013 Leasing Da 
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Cod Fiscal: R8091829  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

20  Traseu 20: Craiova -- DN6 -- Carcea (11 km)  

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-11-TRX M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

21  Traseu 21: Craiova -- Dobrotesti -- Nisipuri (65 km)  

TRANSMIT SRL 

Cod Fiscal: R13949644  Loc.: Celaru  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-25-EMS M 17 Da Categoria II 2008 Proprietate Da 
 

22  Traseu 22: Craiova -- Leu -- Amarastii de Jos (58 km)  

GILTREX SRL 

Cod Fiscal: R6661842  Loc.: Celaru  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-80-GYL M 16 Da Categoria III 2006 Proprietate Da 

DJ-08-GJA M 16 Da Categoria III 2006 Proprietate Nu 

DJ-10-GYL M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 

DJ-30-GYL M 19 Da Categoria III 2012 Proprietate Da 

DJ-50-GYL M 19 Da Categoria III 2012 Proprietate Da 
 

23  Traseu 23: Craiova -- Celaru -- Marotinu de Sus (49 km)  

GILTREX SRL 

Cod Fiscal: R6661842  Loc.: Celaru  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-70-GYL M 19 Da Categoria I 2013 Proprietate Da 
 

24  Traseu 24: Craiova -- Leu -- Apele Vii (38 km)  

NADOR TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8187380  Loc.: Castranova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-09-FBC M 19 Da Categoria I 2015 Leasing Da 
 

25  Traseu 25: Craiova -- Leu -- Castranova (30 km)  

NADOR TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8187380  Loc.: Castranova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-52-LPK M 19 Da Categoria II 2013 Proprietate Da 

DJ-14-FBC M 13 Da Categoria III 2010 Proprietate Nu 
 

26  Traseu 26: Craiova -- Sadova -- Dabuleni (80 km)  

ROVALINI TOUR SRL 

Cod Fiscal: R14248384  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-08-JBK M 16 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 

DJ-20-ROV M 18 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-22-ROV M 18 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-40-BVB M 18 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-67-ROV M 16 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 

DJ-08-HHT M 12 Da Categoria III 2007 Proprietate Nu 

DJ-22-BVB M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 

DJ-12-ROV M 16 Da Categoria III 2004 Proprietate Da 

DJ-15-ROV A 30 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 

DJ-99-DSC A 30 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
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DJ-13-SLV A 27 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-10-GTN A 27 Da Categoria II 2006 Proprietate Da 

DJ-66-BVB A 27 Da Categoria II 2006 Proprietate Da 
 

27  Traseu 27: Craiova -- Bratovoiesti / Mârsani -- Brabeti (50 km)  

NEAGTOVO PROD SRL 

Cod Fiscal: R7337233  Loc.: Bratovoesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-32-ZPD A 29 Da Categoria I 2011 Leasing Da 

DJ-30-NGT A 27 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

B-70-HMV A 28 Da Categoria I 2015 Proprietate Da 

DJ-36-NGT A 46 Da Categoria IV 2015 Proprietate Da 

DJ-39-NGT A 45 Da Categoria IV 2015 Proprietate Da 

DJ-11-NGT A 25 Da Categoria IV 2007 Proprietate Nu 
 

28  Traseu 28: Craiova -- Malu Mare -- Bratovoesti (24 km)  

NEAGTOVO PROD SRL 

Cod Fiscal: R7337233  Loc.: Bratovoesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-25-NGT A 34 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-32-NGT A 27 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 

DJ-34-NGT A 29 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 

DJ-35-NGT A 24 Da Categoria IV 2008 Proprietate Nu 

DJ-24-NGT A 25 Da Categoria IV 2010 Proprietate Nu 

DJ-37-NGT A 46 Da Categoria IV 2015 Proprietate Da 
 

29  Traseu 29: Craiova -- Facai -- Preajba (10 km)  

NEAGTOVO PROD SRL 

Cod Fiscal: R7337233  Loc.: Bratovoesti  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-33-NGT M 20 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

30  Traseu 30: Craiova -- Malu Mare -- Ghindeni (22 km)  

NADIRA TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8091829  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-11-NDR M 17 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

31  Traseu 31: Craiova -- Calopar -- Belcin (32 km)  

RUX TRANS SRL 

Cod Fiscal: R13743740  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-22-RUX A 26 Da Categoria IV 2005 Proprietate Da 
 

32  Traseu 32: Craiova -- Gura Vaii -- Salcuta (26 km)  

RUX TRANS SRL 

Cod Fiscal: R13743740  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-46-RUX A 48 Da Categoria IV 1995 Proprietate Da 
 

33  Traseu 33: Craiova -- Podari -- Tuglui (19 km)  

COSTY TOUR SRL 

Cod Fiscal: R14015052  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-14-ZTL A 29 Da Categoria I 2016 Proprietate Da 

DJ-14-RWA A 53 Da Categoria I 2004 Proprietate Da 

DJ-08-GXK M 22 Da Categoria III 2012 Proprietate Da 
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34  Traseu 34: Craiova -- Podari -- Gura Vaii (12 km)  

GAZELA SRL 

Cod Fiscal: R6489535  Loc.: Podari  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-10-SXT A 42 Da Categoria IV 2006 Proprietate Nu 

DJ-16-SXT A 49 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-14-SXT A 29 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 

DJ-12-SXT A 29 Da Categoria I 2010 Proprietate Da 

DJ-11-SXT A 29 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

35  Traseu 35: Craiova -- Segarcea / Nedeia -- Macesu de Jos (78 km)  

IBRAFLOR COM SRL 

Cod Fiscal: R7509231  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-48-BRA M 10 Da Categoria II 2009 Proprietate Da 
 

36  Traseu 36: Craiova -- Murta -- Nedeia (70 km)  

IBRAFLOR COM SRL 

Cod Fiscal: R7509231  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-113-TEB M 10 Da Categoria I 2012 Proprietate Da 

DJ-09-CSD M 19 Da Categoria II 2006 Proprietate Da 
 

37  Traseu 37: Craiova -- Segarcea / Dranic -- Nedeia (69 km)  

JAREX COM SRL 

Cod Fiscal: R8041715  Loc.: Segarcea  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-24-BNB M 18 Da Categoria II 2005 Proprietate Da 

DJ-21-BNB M 19 Da Categoria III 2009 Proprietate Da 

DJ-25-BNB M 18 Da Categoria I 2005 Proprietate Da 

DJ-23-BNB M 13 Da Categoria II 2003 Proprietate Da 

DJ-82-BNB M 14 Da Categoria III 2005 Proprietate Nu 

DJ-83-BNB M 14 Da Categoria III 2006 Proprietate Nu 
 

38  Traseu 38: Craiova -- Segarcea / Giurgita -- Negoi (83 km)  

INTERURBAN TRANSPORT SRL 

Cod Fiscal: R9061923  Loc.: Barca  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-997-STH M 20 Da Categoria II 2013 Leasing Da 

DJ-08-JJO M 16 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 

DJ-96-STH M 14 Da Categoria III 2005 Proprietate Nu 

DJ-99-STH M 15 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 
 

39  Traseu 39: Craiova -- Segarcea / Bistret -- Covei (80 km)  

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-21-TRX M 20 Da Categoria II 2013 Proprietate Da 
 

40  Traseu 40: Craiova -- Segarcea -- Sapata (58 km)  

LARIZANA TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8279157  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-12-TRX M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

41  Traseu 41: Craiova -- Segarcea / Giurgita / Goicea -- Bistret (61 km)  

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-09-TRX M 16 Da Categoria III 2005 Proprietate Nu 
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DJ-14-TRX M 16 Da Categoria III 2006 Proprietate Nu 

DJ-22-TRX M 18 Da Categoria I 2013 Proprietate Da 
 

42  Traseu 42: Craiova -- Segarcea -- Macesu de Jos (68 km)  

INTERURBAN TRANSPORT SRL 

Cod Fiscal: R9061923  Loc.: Barca  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-44-STH M 22 Da Categoria II 2007 Proprietate Da 

DJ-70-STH A 29 Da Categoria III 2004 Proprietate Da 
 

43  Traseu 43: Craiova -- Segarcea -- Macesu de Sus (60 km)  

INTERURBAN TRANSPORT SRL 

Cod Fiscal: R9061923  Loc.: Barca  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-999-STH M 20 Da Categoria I 2013 Leasing Da 
 

 

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-47-FGS M 17 Da Categoria I 2013 Leasing Da 
 

44  Traseu 44: Craiova -- Segarcea -- Lipovu (50 km)  

M&T TOMIS SRL 

Cod Fiscal: R2305540  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-23-TRX M 21 Da Categoria I 2018 Proprietate Da 
 

45  Traseu 45: Craiova -- Segarcea / Bailesti / Motatei / Caraula -- Plenita (116 

km)  

ALEXTOUR TRANS SRL 

Cod Fiscal: R14687738  Loc.: Motatei  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-13-STG M 14 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

46  Traseu 46: Craiova -- Bailesti -- Seaca de Camp (96 km)  

MARANDRE TOUR SRL 

Cod Fiscal: R26997848  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-47-MAM M 19 Da Categoria I 2013 Proprietate Da 
 

47  Traseu 47: Craiova -- Segarcea / Giurgita -- Bailesti (71 km)  

INTERURBAN TRANSPORT SRL 

Cod Fiscal: R9061923  Loc.: Barca  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-77-STH M 20 Da Categoria II 2007 Proprietate Da 
 

48  Traseu 48: Craiova -- Giubega – Bailesti / Piscu Vechi (88 km)  

EDRAS IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R7403744  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-02-PDP M 16 Da Categoria II 2007 Proprietate Da 

DJ-15-MML M 16 Da Categoria II 2008 Proprietate Da 
 

49  Traseu 49: Craiova -- Giubega / Bailesti -- Catane (92 km)  

GEOTOUR SRL 

Cod Fiscal: R14406840  Loc.: Rast  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-71-WYC M 18 Da Categoria III 2003 Proprietate Nu 

DJ-70-VYC A 34 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 
 

50  Traseu 50: Craiova -- Cioroiasi -- Bailesti (70 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-56-SAF A 50 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 

DJ-47-SAF A 16 Da Categoria III 2006 Proprietate Nu 
 

51  Traseu 51: Craiova -- Cioroiasi -- Afumati (67 km)  Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 
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SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

DJ-47-SAF A 16 Da Categoria III 2006 Proprietate Nu 
 

52  Traseu 52: Craiova -- Calafat / Piscu Vechi -- Ghidici (115 km)  

ADILEN IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R6777252  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-78-LAW M 20 Da Categoria III 2002 Proprietate Da 

DJ-20-LEX A 25 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 

DJ-70-LEX A 26 Da Categoria I 2005 Proprietate Da 

DJ-79-LEX A 26 Da Categoria I 2005 Proprietate Da 
 

53  Traseu 53: Craiova -- Galicea Mare / Calafat / Ciupercenii Noi -- Desa 

(107 km)  

LUMIMA TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8040337  Loc.: Desa  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-51-LUM A 35 Da Categoria I 2018 Proprietate Da 

DJ-89-LMM A 55 Da Categoria I 2000 Proprietate Da 

DJ-92-LUM A 28 Da Categoria I 2006 Proprietate Da 

B-37-LUM M 22 Da Categoria I 2018 Proprietate Da 
 

54  Traseu 54: Craiova -- Radovan -- Calafat Port (85 km)  

I.G.M. PROD 94 SRL 

Cod Fiscal: R7094592  Loc.: Bucuresti  Jud.: Bucuresti 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-102-HHK M 12 Da Categoria III 2010 Leasing Da 

B-110-HHK M 23 Da Categoria III 2012 Leasing Da 
 

55  Traseu 55: Craiova -- Maglavit -- Cetate (86 km)  

BARAPET TRANS SRL 

Cod Fiscal: R9286136  Loc.: Calafat  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-99-BFL M 19 Da Categoria II 2012 Proprietate Da 
 

56  Traseu 56: Craiova -- Radovan / Motatei -- Verbicioara (92 km)  

VEST CAPITAL IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R3084626  Loc.: Plenita  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-11-HUW M 17 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 

DJ-09-COC M 16 Da Categoria II 2005 Proprietate Da 

DJ-10-UTV M 16 Da Categoria II 2006 Proprietate Nu 
 

57  Traseu 57: Craiova -- Radovan -- Unirea (80 km)  

TABANUL SRL 

Cod Fiscal: R14565250  Loc.: Unirea  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-08-DDU A 31 Da Categoria I 2007 Proprietate Da 
 

58  Traseu 58: Craiova -- Radovan -- Motatei (70 km)  

ALEXTOUR TRANS SRL 

Cod Fiscal: R14687738  Loc.: Motatei  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-11-STG M 20 Da Categoria II 2008 Proprietate Da 

DJ-40-STG M 13 Da Categoria II 2003 Proprietate Da 
 

60  Traseu 60: Craiova -- Radovan -- Lipovu (37 km)  

RUXSHERIF EXIM SRL 

Cod Fiscal: R9349684  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-22-FSD A 26 Da Categoria I 2009 Proprietate Da 
 

61  Traseu 61: Craiova -- Criva -- Calugarei (63 km)  Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 
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BARBOSU FLORIN SNC 

Cod Fiscal: R5649476  Loc.: Orodel  Jud.: Dolj 

DJ-18-RYK M 16 Da Categoria II 2004 Proprietate Da 
 

62  Traseu 62: Craiova -- Salcuta -- Corlate (50 km)  

INTERURBAN TRANSPORT SRL 

Cod Fiscal: R9061923  Loc.: Barca  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-22-STH M 16 Da Categoria II 2008 Proprietate Nu 
 

63  Traseu 63: Craiova -- Criva -- Plopsor (40 km)  

BARBOSU FLORIN SNC 

Cod Fiscal: R5649476  Loc.: Orodel  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-20-RYK M 15 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

64  Traseu 64: Craiova -- Criva -- Marza (36 km)  

BARBOSU FLORIN SNC 

Cod Fiscal: R5649476  Loc.: Orodel  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-20-RIK M 17 Da Categoria II 2007 Proprietate Da 
 

65  Traseu 65: Craiova -- Lazu / Unirea -- Castrele Traiane (66 km)  

TRANS BARBOSU C SRL 

Cod Fiscal: R14488778  Loc.: Orodel  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-73-BCL M 19 Da Categoria I 2014 Proprietate Da 

DJ-74-BCL M 19 Da Categoria II 2013 Proprietate Da 

DJ-77-BCL M 17 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-10-BCL A 32 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

66  Traseu 66: Craiova -- Terpezita -- Orodel (57 km)  

TRANS BARBOSU C SRL 

Cod Fiscal: R14488778  Loc.: Orodel  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-07-GAG M 14 Da Categoria III 2003 Proprietate Nu 

DJ-76-BCL M 16 Da Categoria III 2004 Proprietate Nu 
 

67  Traseu 67: Craiova -- Calugarei -- Plenita (70 km)  

LARIZANA TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8279157  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-26-TRX M 10 Da Categoria I 2010 Proprietate Da 
 

68  Traseu 68: Craiova -- Terpezita -- Bucovicior (45 km)  

MIHADOR SRL 

Cod Fiscal: R15099043  Loc.: Zaval  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-90-MHD M 19 Da Categoria II 2013 Proprietate Da 
 

69  Traseu 69: Craiova -- Bucovat / Leamna -- Sarbatoarea (16 km)  

RUX TRANS SRL 

Cod Fiscal: R13743740  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-23-RUX A 26 Da Categoria I 2005 Proprietate Da 
 

70  Traseu 70: Craiova -- Bucovat -- Palilula (16 km)  

VEST CAPITAL IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R3084626  Loc.: Plenita  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-10-SPU M 10 Da Categoria II 2007 Proprietate Da 
 

71  Traseu 71: Craiova -- Predesti -- Cleanov (60 km)  

FANY EXTRANS SRL 

Cod Fiscal: R5000494  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-24-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Nu 

DJ-18-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
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72  Traseu 72: Craiova -- Predesti -- Sopot (32 km)  

FANY EXTRANS SRL 

Cod Fiscal: R5000494  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-10-FNE M 19 Da Categoria III 2004 Proprietate Nu 
 

73  Traseu 73: Craiova -- Predesti -- Plesoi (27 km)  

FANY EXTRANS SRL 

Cod Fiscal: R5000494  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-12-FNE M 19 Da Categoria III 2004 Proprietate Nu 
 

74  Traseu 74: Craiova -- Breasta -- Predesti (17 km)  

FANY EXTRANS SRL 

Cod Fiscal: R5000494  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-25-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-28-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-13-FNE M 19 Da Categoria III 2005 Proprietate Nu 
 

75  Traseu 75: Craiova -- Cernele -- Breasta (11 km)  

FANY EXTRANS SRL 

Cod Fiscal: R5000494  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-17-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-19-FNE M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 

DJ-14-FNE M 19 Da Categoria III 2005 Proprietate Nu 

DJ-95-FNE M 19 Da Categoria III 2004 Proprietate Nu 
 

76  Traseu 76: Craiova -- Predesti -- Botosesti-Paia (53 km)  

ANADY COM SRL 

Cod Fiscal: R7262637  Loc.: Gogosu  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-20-KRY A 29 Da Categoria II 1996 Proprietate Da 
 

77  Traseu 77: Craiova -- Predesti -- Gogosu (42 km)  

ANADY COM SRL 

Cod Fiscal: R7262637  Loc.: Gogosu  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-60-KRY A 29 Da Categoria III 1989 Proprietate Nu 
 

78  Traseu 78: Craiova -- Crovna / Grecesti -- Busu (57 km)  

SADMAR SRL 

Cod Fiscal: R10997167  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-43-PYG M 19 Da Categoria III 2012 Leasing Nu 

DJ-14-PSM M 20 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

79  Traseu 79: Craiova -- Scaiesti -- Secu (54 km)  

SAFTOUR TRADING SRL 

Cod Fiscal: R13590396  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-40-SAF M 21 Da Categoria III 2012 Proprietate Da 
 

80  Traseu 80: Craiova -- Scaiesti -- Piria (50 km)  

COSTY TOUR SRL 

Cod Fiscal: R14015052  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-06-GXK M 19 Da Categoria III 2018 Proprietate Da 

DJ-13-ZTL A 31 Da Categoria III 2016 Proprietate Da 
 

81  Traseu 81: Craiova -- Scaiesti -- Filiasi (50 km)  

COSTY TOUR SRL 

Cod Fiscal: R14015052  Loc.: Tuglui  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-11-ZTL A 31 Da Categoria III 2015 Proprietate Da 
 



                                                                                                                                                                                             Anexa 6 

        la contractul de delegare a gestiunii 

10 
 

83  Traseu 83: Filiasi -- Scaiesti / Secu -- Grecesti (49 km)  

MELINESCU TRANSCOM SRL 

Cod Fiscal: R15397635  Loc.: Filiasi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-48-EGV M 19 Da Categoria III 2013 Leasing Da 
 

84  Traseu 84: Filiasi -- Scaiesti -- Busu (50 km)  

SADMAR SRL 

Cod Fiscal: R10997167  Loc.: Craiova  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-08-RGH M 19 Da Categoria III 2005 Proprietate Da 
 

85  Traseu 85: Filiasi -- Scaiesti -- Argetoaia (30 km)  

I.G.M. PROD 94 SRL 

Cod Fiscal: R7094592  Loc.: Bucuresti  Jud.: Bucuresti 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-100-HHK A 28 Da Categoria I 2015 Leasing Da 

B-109-HHK M 19 Da Categoria I 2015 Leasing Da 
 

86  Traseu 86: Filiasi -- Bralostita -- Racovita (25 km)  

MELINESCU TRANSCOM SRL 

Cod Fiscal: R15397635  Loc.: Filiasi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-47-XKL M 18 Da Categoria I 2012 Leasing Da 
 

87  Traseu 87: Bailesti -- Giurgita / Cârna -- Bechet (67 km)   Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

       
 

88  Traseu 88: Bailesti -- Rast -- Plosca (43 km)  

GEOTOUR SRL 

Cod Fiscal: R14406840  Loc.: Rast  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-90-VIC M 19 Da Categoria III 2012 Proprietate Da 
 

89  Traseu 89: Bailesti -- Galicea Mare / Vârtop -- Orodel (41 km)   Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

       
 

90  Traseu 90: Calafat -- Motatei -- Plenita (43 km)  

ELY TOUR S.R.L.  

Cod Fiscal: R23321166  Loc.: Plenita Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

       
 

91  Traseu 91: Calafat -- Maglavit / Unirea -- Verbita (60 km)  

ALEXTOUR TRANS SRL 

Cod Fiscal: R14687738  Loc.: Motatei  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-98-STG M 15 Da Categoria III 2002 Proprietate Nu 
 

92  Traseu 92: Calafat -- Maglavit -- Cetate (24 km)  

BARAPET TRANS SRL 

Cod Fiscal: R9286136  Loc.: Calafat  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-99-BFL M 19 Da Categoria II 2012 Proprietate Da 

B-06-BFL M 21 Da Categoria I 2018 Proprietate Da 
 

93  Traseu 93: Calafat -- Rast -- Bailesti (50 km)  

GEOTOUR SRL 

Cod Fiscal: R14406840  Loc.: Rast  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-71-VYC M 19 Da Categoria III 2008 Proprietate Da 
 

94  Traseu 94: Calafat -- Seaca de Câmp / Poiana Mare -- Bailesti (46 km)  

MANTOUR SRL 

Cod Fiscal: R14597228  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-17-GKV M 10 Da Categoria II 2006 Proprietate Da 
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95  Traseu 95: Calafat -- Tunarii Vechi -- Seaca de Camp (30 km)  

BARAPET TRANS SRL 

Cod Fiscal: R9286136  Loc.: Calafat  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-96-BFL A 19 Da Categoria I 2012 Proprietate Da 

DJ-97-BFL M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 
 

96  Traseu 96: Calafat -- Poiana Mare -- Negoi (39 km)  

MANTOUR SRL 

Cod Fiscal: R14597228  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-15-GKV M 11 Da Categoria II 2008 Proprietate Da 
 

97  Traseu 97: Calafat -- Ghidici / Piscu Vechi -- Rast (35 km)  

ILAN COM SRL 

Cod Fiscal: R6124490  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-12-JSI M 19 Da Categoria III 2007 Proprietate Da 

DJ-13-JSI A 29 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

98  Traseu 98: Calafat -- Piscu Vechi -- Ghidici (27 km)  

ILAN COM SRL 

Cod Fiscal: R6124490  Loc.: Piscu Vechi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-14-JSI M 19 Da Categoria I 2013 Proprietate Da 
 

99  Traseu 99: Calafat -- Smârdan / Ciupercenii Noi -- Desa (21 km)  

LUMIMA TRANS SRL 

Cod Fiscal: R8040337  Loc.: Desa  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-15-ARP M 21 Da Categoria I 2019 Proprietate Da 
 

100  Traseu 100: Calafat -- Smârdan -- Ciupercenii Noi (11 km)  

GOGUTU TRANS SRL 

Cod Fiscal: R16376924  Loc.: Ciupercenii Noi  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-98-AGS A 28 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

101  Traseu 101: Craiova -- Murta -- Bechet Port (70 km)  

FANTRANS SRL 

Cod Fiscal: R14500731  Loc.: Dabuleni  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

DJ-17-FFF M 15 Da Categoria I 2008 Proprietate Da 
 

102  Traseu 102: Calafat -- Motatei -- Orodel (45 km)  

VEST CAPITAL IMPEX SRL 

Cod Fiscal: R3084626  Loc.: Plenita  Jud.: Dolj 

Nr. Tip Titular Confort An Detinere AC 

B-83-DLU M 19 Da Categoria I 2017 Leasing Da 
 




