ANUNŢ IMPORTANT
CALENDARUL
privind atribuirea traseelor judeţene din Programul judeţean de transport
a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013, conform adresei MAI nr.
82000/MVF/12.12.2012

15.01.2013

- afişarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărâre a
Consiliul Judeţean Teleorman în sistemul CNMSI;

16.01-20.01.2013

- perioada de corectare a Programului de transport judeţean;

21.01-25.01.2013

- perioada de depunere a solicitărilor în format electronic (intervalul orar în
care se pot depune opţiunile este 21.01.2013, ora 9:00 până la 25.01.2013,
ora 16:00);

26.01.2013-04.02.2013 - perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire;
- data şedinţei de atribuire;
05.02.2013
30.04.2013

- data expirării actualului program de transport judeţean

CALENDARUL
privind a doua şedinţă de atribuire a traseelor judeţene din Programul judeţean de transport
a cărui valabilitate începe cu data de 01.05.2013, conform adresei MAI nr.
82000/MVF/12.12.2012

04.03.2013

- afişarea Programului de transport judeţean aprobat prin hotărâre a
Consiliul Judeţean Teleorman;

05.03-09.03.2013

- perioada de corectare a Programului de transport judeţean;

10.03-14.03.2013

- perioada de depunere a solicitărilor în format electronic (intervalul orar în
care se pot depune opţiunile este 10.03.2013, ora 9:00 până la
14.03.2013,ora 16:00);

15.03.2013-24.03.2013 - perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire;
25.03.2013

- data şedinţei de atribuire;

30.04.2013

- data expirării actualului program de transport judeţean

ANUNŢ IMPORTANT
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER

Referitor la modul de aplicare a prevederilor OMAI/OMTI nr. 240/1614/2012
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare
privind criteriile de evaluare ale operatorilor de transport, în vederea atribuirii
traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic
judeţean, vă comunicăm următoarele:
- la data de referinţă autobuzele care au înscris în certificatul de înmatriculare anul
2011, 2012, 2013 vor avea un punctaj de 20 de puncte, iar pentru celelalte autobuze care au
an de fabricaţie mai mic decât 2011 punctajele se reduc în mod corespunzător, cu câte un
punct pentru fiecare an de vechime inferior;
- autobuzele trebuie clasificate conform prevederilor punctului 3 din anexa privind
criteriile de evaluare;
- pentru vechimea neîntreruptă mai mare de un an punctajele se acordă pentru fiecare
an vechimene întreruptă întreg (12 luni), fără a se lua în calcul perioadele mai mici de un an;
excepţie face perioada de la 6 luni la 1 an pentru care se va acorda un punct; prin vechime
neîntreruptă pe traseu se înţelege perioada de timp în care operatorul de transport deţine
neîntrerupt licenţa de traseu pentru un anumit traseu; astfel, acordarea punctelor pentru
vechimea pe traseu se va face luând în considerare ziua, luna, anul de la care operatorul de
transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu până la data organizării noii şedinţe de
atribuire; prin urmare, vechimea neîntreruptă reprezintă perioada calculată ca diferenţă
între data de referinţă a şedinţei de atribuire a programului judeţean de transport
(ultima zi din anul anterior anului atribuirii) şi data de la care operatorul a deţinut
neîntrerupt licenţa de traseu;
- punctajul se acordă autobuzelor pentru care Regia Autonomă ,,Registrul Auto
Român” a eliberat certificat de clasificare în care este menţionată dotarea acestora cu
instalaţie de aer condiţionat. Certificatul de clasificare se depune în copie la Agenţia
teritorială A.R.R;
- datele referitoare la operatorii de transport persoane care se află sub incidenţa Legii
nr. 85/2006 privind procedura de insolvenţă vor fi preluate de A.R.R. de la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului;
- operatorul va fi depunctat numai pe traseul pe care i s-a retras licenţa de traseu şi
numai în unul din cazurile limitativ prevăzute în anexa nr. 2 la OMAI/OMTI nr.
240/1614/2012;
- existenţa/inexistenţa obligaţiilor restante la bugetul centralizat al statului va fi
confirmată prin depunerea la Agenţia teritorială A.R.R: a următoarelor:
• certificatului de atestare fiscală eliberart de administraţia finanţelor publice;
• certificatului de atestare fiscală eliberat de direcţia taxe şi impozite locale, ambele
fiind în termen de valabilitate la data de referinţă (termenul de valabilitate este de 30
de zile), în caz contrar fiind aplicabile prevederile punctului 9 din criteriile de
punctare prevăzute în anexa nr. 2 la OMAI/OMTI nr. 240/1614/2012.

