
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
pentru: aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  
              serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate,   
              precum şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeŃean de  
              persoane prin curse regulate speciale 
 

Consiliul JudeŃean Teleorman, întrunit în şedinŃa ordinară conform  art. 94 alin (1) 
din Legea administraŃiei publice locale, nr.215/2001, republicată, modificată şi 
completată 

 
Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 4231 din 16 aprilie 2008 a vicepreşedintelui 
Consiliului JudeŃean Teleorman, Bălan Ilie şi raportul comun de specialitate nr. 4232 
din 16 aprilie 2008 al DirecŃiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget – FinanŃe şi 
Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ; 

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget-finanŃe, pentru activităŃi ştiinŃifice, activităŃi economice, agricultură, 
învăŃământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecŃia socială şi 
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea 
lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător; 

- prevederile art. 20 alin. (7) din  Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007; 

- prevederile art. 42 şi art. 44 din Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului transportului, nr.972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. ,,f” din Legea nr. 215/2001,  republicată, 
modificată şi completată. 

. 
În temeiul dispoziŃiilor art. 97 din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, modificată şi completată 
 
 

                                            HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul  pentru efectuarea serviciului de transport 
public  judeŃean de persoane prin curse regulate, prevăzut în anexa nr. 1. 
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Art. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeŃean 
de persoane prin curse regulate, prevăzut în anexa nr. 2. 
 

Art. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeŃean 
de persoane prin curse regulate speciale, prevăzut în anexa nr. 3. 
 

Art. 4. - Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5. - Vicepreşedintele Consiliului JudeŃean, Bălan Ilie prin DirecŃia 

Dezvoltare Locală va asigura  punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.6. - Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica 
prezentul act administrativ autorităŃilor şi instituŃiilor interesate, în termenul prevăzut 
de lege . 

 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Liviu Nicolae Dragnea 

 
 
 

 
 

                        Contrasemnează, 
                                                                                 secretar al judeŃului 
  
                                                                                   jr. Rodica Vrabie 
 
 

 
 

 
Alexandria, 
Nr. 59 din 24 aprilie 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
R E G U L A M E N T 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeŃean de persoane 
 prin curse regulate 

 
CAPITOLUL I  

DispoziŃii generale 
 

 Art. 1 – (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeŃean de persoane prin curse regulate, este elaborat în conformitate cu prevederile  
art. 20 alin. (7) din  Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale 
Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007; ale Ordinului Preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de autorizare a autorităŃilor de autorizare pentru serviciile de 
transport public local;  ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, precum şi cu cele ale 
OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 109/2205 privind transportuirle rutiere, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările 
ulterioare.  
 (2) Serviciul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, face 
parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea 
acŃiunilor şi activităŃilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general 
desfăşurate la nivelul judeŃului, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităŃii 
publice judeŃene, în scopul asigurării transportului public judeŃean de persoane.  

(3) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi 
funcŃionare a serviciului de transport judeŃean de persoane prin curse regulate.  

Art. 2 - Organizarea şi efectuarea activităŃilor specifice serviciilor de transport 
public judeŃean trebuie să asigure satisfacerea unor cerinŃe şi nevoi de utilitate publică 
ale comunităŃii locale, şi anume: 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaŃiei şi ale 
operatorilor economici pe teritoriul unităŃilor administrative-teritoriale; 

b) îmbunătăŃirtea siguranŃei rutiere, protecŃiei mediului şi calităŃii transportului 
public judeŃean; 

c) deplasarea în condiŃii de siguranŃă şi de confort, a persoanelor transportate, 
precum şi a bunurilor acestora prin poliŃe de asigurări; 

d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, la piaŃa 
transportului public judeŃean; 
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ANEXA nr. 1  

la Hotărârea nr.59 din 24 aprilie 2008 



e) optimizarea funcŃionării pieŃei transportului public judeŃean prin asigurarea 
unui cadru concurenŃial normal, dinamic şi loial. 
    Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi noŃiunile utilizate 
se definesc după cum urmează:  
   1. activitate de transport public judeŃean - suma operaŃiunilor de transport care 
asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau 
al combinaŃiei de vehicule, pe distanŃe şi în condiŃii prestabilite, efectuate în cadrul 
unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);  
   2. autoritate de autorizare - compartimentul autorizare transport public local din 
subordinea consiliului judeŃean;  
   3. autorizaŃie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin 
care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiŃiile pentru accesul la efectuarea 
transportului public judeŃean;  
   4. caiet de sarcini al licenŃei de traseu - documentul care însoŃeşte licenŃa de traseu, 
care cuprinde în principal cerinŃele pentru asigurarea programului de circulaŃie şi 
realizarea unui transport în condiŃii de siguranŃă şi confort;  
   5. copie conformă a autorizaŃiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de 
autorizare, în baza autorizaŃiei de transport sau, după caz, a licenŃei de transport, 
pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deŃinute 
conform legii;  
   6. copie conformă a licenŃei de transport - documentul eliberat în baza licenŃei de 
transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu 
prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de 
vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaŃiuni de transport 
rutier;  
   7. licenŃă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - 
A.R.R., în condiŃiile legii, care atestă ca deŃinătorul îndeplineşte condiŃiile de 
onorabilitate, capacitate financiară şi competenŃă profesională, aceasta având acces la 
transportul rutier public;  
   8. licenŃă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să 
efectueze transport public judeŃean de persoane prin curse regulate sau curse regulate 
speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;  
   9. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activităŃii 
de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenŃă profesională şi care este 
angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de 
transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor 
fizice/asociaŃiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să 
fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaŃiei familiale;  
   10. program de circulaŃie - documentul utilizat în transportul public local de 
persoane prin curse regulate, care conŃine în principal informaŃii privind traseul, 
capetele de traseu, lungimea traseului, staŃiile pentru îmbarcarea/debarcarea 
călătorilor, distanŃele dintre staŃii şi intervalele de succedare a curselor;  
   11. program de transport public judeŃean - programul propus şi aprobat de consiliile 
judeŃene, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public judeŃean de persoane 



prin curse regulate între localităŃile judeŃului, programele de circulaŃie, capetele de 
traseu, staŃiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;  
   12. staŃie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public judeŃean 
de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un 
indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul 
conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea şi coborârea persoanelor 
transportate;  
   13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localităŃi şi/sau 
obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public judeŃean 
de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale. În funcŃie de amplasarea 
capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi judeŃene sau locale;  
   14. utilizator al serviciului de transport public judeŃean - persoana fizică sau 
juridică beneficiară a unui serviciu de transport public judeŃean.  
    Art. 4 . - Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public 
judeŃean, consiliul judeŃean va urmări prin exercitarea atribuŃiilor, competenŃelor şi 
drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local 
să se realizeze în condiŃii de siguranŃă rutieră, calitate şi confort şi în concordanŃă cu 
interesul general al comunităŃilor pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare.  
 

CAPITOLUL II 
  Efectuarea transportului public judeŃean 

 
SECłIUNEA 1 

  Principiile şi obiectivele efectuării transportului public jude Ńean 
 

Art. 5. - Transportul public judeŃean se efectuează numai în condiŃiile 
respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
reglementărilor naŃionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul 
transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenŃiilor internaŃionale la care 
România este parte.  
  Art. 6. - (1) Transportul public judeŃean se poate efectua numai cu vehicule 
rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având 
inspecŃia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, 
conform prevederilor legale în vigoare.  
   (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în Ńară sau în 
străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt 
supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecŃiei tehnice 
periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
   (3) Transportul public judeŃean de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere 
destinate prin construcŃie tipului respectiv de transport şi, după caz, dotate cu 
tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.  
    Art. 7. - Transportul public judeŃean se efectuează cu respectarea ansamblului 
reglementărilor care contribuie la îmbunătăŃirea siguranŃei rutiere, referitoare la 



condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura 
rutieră, persoanele cu atribuŃii care concură la siguranŃa circulaŃiei şi ceilalŃi 
participanŃi la trafic.  
    Art. 8. - Efectuarea serviciului de transport public judeŃean trebuie să asigure:  
   a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor 
serviciilor publice de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate;  
   b) accesul la serviciile de transport public judeŃean şi protecŃia categoriilor sociale 
defavorizate;  
   c) informarea publicului călător;  
   d) executarea transportului public judeŃean de persoane prin curse regulate în 
condiŃii de regularitate, siguranŃă şi confort;  
   e) corelarea capacităŃii de transport cu fluxurile de călători existente;  
   f) continuitatea serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse 
regulate.  
 

SECłIUNEA a 2-a 
  LicenŃe, autorizaŃii şi alte documente 

necesare pentru efectuarea transportului public judeŃean 
     
    Art. 9. - Serviciile de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate 
se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care deŃin licenŃă de traseu 
valabilă.  
    Art. 10. - Serviciile de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate 
se efectuează numai între localităŃile judeŃului Teleorman.  
       Art. 11. - Operatorii de transport au obligaŃia de a deŃine la bordul mijlocului 
de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse 
regulate, următoarele documente:  
   a) licenŃa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenŃei;  
   b) programul de circulaŃie;  
   c) copia conformă a licenŃei de transport, în cazul autobuzelor;  
   d) legitimaŃia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este 
angajat al operatorului de transport;  
   e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în 
care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;  
   f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor 
auto străini;  
   g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;  
   h) certificatul de competenŃă profesională al conducătorului auto pentru transportul 
rutier public de persoane, valabil, după caz.  
    Art. 12. - LicenŃa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele 
de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoŃită de caietul de sarcini al 
acesteia şi de programul de circulaŃie.  
    Art. 13. - LicenŃa de traseu se eliberează în numărul de exemplare 
corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea 
tuturor curselor prevăzute în programul de circulaŃie.  



 
SECłIUNEA a 3-a 
SiguranŃa rutieră 

 
    Art. 14. - În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, 
operatorii de transport care efectuează servicii de transport public judeŃean au 
obligaŃia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea 
reglementărilor legale privind siguranŃa rutieră şi a condiŃiilor pe care trebuie să le 
îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuŃii care concură la 
siguranŃa circulaŃiei.  
    Art. 15. - Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport 
judeŃean au următoarele îndatoriri:  
   1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea 
inspecŃiilor tehnice periodice, repararea, întreŃinerea, reglarea, modificarea 
constructivă şi reconstrucŃia mijloacelor de transport;  
   2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor 
naŃionale de siguranŃă rutieră şi de protecŃie a mediului înconjurător, cu inspecŃia 
tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate 
corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;  
   3. în intervalul dintre două inspecŃii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să 
asigure menŃinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în 
vederea încadrării în normele tehnice privind siguranŃa circulaŃiei rutiere, protecŃia 
mediului şi în categoria de folosinŃă conform destinaŃiei, utilizând în acest scop numai 
sisteme, echipamente, componente, entităŃi tehnice, piese de schimb, materiale de 
exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaŃiei 
în vigoare;  
   4. să monteze, prin operatori economici autorizaŃi, tahografe şi limitatoare de viteză 
cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;  
   5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de 
viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea 
întregului parcurs al transportului;  
   6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire 
la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor 
colective de muncă;  
   7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate 
modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de 
conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor 
nereguli în acest sens;  
   8. să verifice funcŃionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv cu 
ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria 
cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;  
   9. să nu permită intervenŃia 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;  



   11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de 
protecŃie a muncii, protecŃie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot 
timpul efectuării transportului;  
   12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale 
maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri 
înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spaŃii libere suficiente pentru 
transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în 
limita spaŃiilor disponibile;  
   13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice 
procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a 
unor încălcări grave ale regulilor de circulaŃie;  
   14. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier 
al mărfurilor periculoase;  
   15. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de 
transport rutier pe care o execută.  
    Art. 16. - ResponsabilităŃile ce revin persoanei desemnate să conducă 
permanent şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a 
persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităŃi de transport rutier, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
    Art. 17. - Sarcinile consilierului de siguranŃă sunt cele prevăzute în 
Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor 
de siguranŃă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al 
mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcŃiilor 
şi turismului nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
    Art. 18. - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuŃii şi 
responsabilităŃi:  
   1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniŃială şi 
periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;  
   2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiŃii de siguranŃă rutieră 
şi conduita preventivă;  
   3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaŃia rutieră;  
   4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi 
fixarea mărfurilor transportate;  
   5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident 
în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecŃia personală şi a celorlalŃi 
participanŃi la trafic, protecŃia mediului, protecŃia bunurilor;  
   6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform 
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 funcŃionare;  
   8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de 
transport rutier pe care o execută.  
    Art. 19. - Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public 
judeŃean vor întreprinde o investigaŃie pe linie administrativă în toate cazurile de 



accidente de circulaŃie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de 
gravitatea accidentului.  
    Art. 20. - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării 
măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente 
rutiere. 

SECłIUNEA a 4-a 
  CondiŃii privind efectuarea transportului public jude Ńean de persoane 

 
    Art. 21. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public 
judeŃean de persoane în trafic judeŃean cu respectarea următoarelor obligaŃii:  
   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 legitimaŃii de călătorie cu 
loc;  
   5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;  
   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 dispoziŃiile 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 pe stele/categorii; să se asigure spaŃii libere suficiente pentru 
transportul bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în 
limita spaŃiilor disponibile;  
   8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele 
prevăzute în graficul de circulaŃie;  
   9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 
călătoria nu se poate realiza până la destinaŃie din cauză de forŃă 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 legitimaŃii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători 
şi bagaje;  



   13. să utilizeze numai legitimaŃii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, 
înregistrate ca documente cu regim special;  
   14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaŃiilor de călătorie/abonamentelor 
valabile, precum şi a legitimaŃiilor speciale;  
   15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi 
Ńinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi 
transportate bagajele care:  
   - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;  
   - conŃin produse neadmise la transport;  
   - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faŃă ori din spate a 
autovehiculului;  
   16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul 
autovehiculului, chiar dacă spaŃiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest 
lucru;  
   17. bagajele depuse în spaŃiul destinat bagajelor se manipulează numai de către 
conducătorul auto;  
   18. la cel puŃin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se 
evidenŃieze cursele proprii plecate şi sosite;  
   19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaŃie;  
   20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, 
să ia măsuri de înlocuire a acestora;  
   21. să anunŃe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forŃă majoră sau 
alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităŃilor, şi pe traseu;  
   22. să asigure oprirea în toate staŃiile prevăzute în programul de circulaŃie pentru 
urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor;  
   23. să nu blocheze staŃiile publice prin parcarea autovehiculelor deŃinute sau prin 
efectuarea unor lucrări de întreŃinere/reparaŃii 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 
anticipaŃie;  
   26. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare;  
   27. să nu emită legitimaŃii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată 
prin numărul de locuri pe scaune;  
   28. să accepte la transport toŃi călătorii care au legitimaŃii de călătorie valabile 
pentru cursa respectivă, în limita capacităŃii 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 circulaŃie ca al cursei dublate, în 
următoarele condiŃii:  
   - depăşirea capacităŃii de preluare a autovehiculului iniŃial;  
   - menŃionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;  
   31. autovehiculele trebuie sa aibă inspecŃia 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 instalaŃie de încălzire/condiŃionare a 
aerului în stare de funcŃionare;  
   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 circulaŃiei 
pe drumuri cu aderenŃă scăzută;  
   37. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaŃii de depozitare special amenajate 
pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea spaŃiilor de depozitare 
pot fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului;  
   38. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  
   39. autovehiculele trebuie sa fie inscripŃionate cu însemnele operatorului de 
transport rutier;  
   40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcŃiune 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;  
   43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 
însărcinate, persoane cu copii în braŃe.  
  

CAPITOLUL III 
  Drepturi şi obligaŃii 

 
       Art. 22. - Operatorii de transport care desfăşoară activităŃi de transport public 
judeŃean au următoarele drepturi:  
   a) cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au 
dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public judeŃean în cazul 
nerespectării obligaŃiilor contractuale de către autoritatea publică judeŃeană, cu 
obligaŃia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiŃiile 
prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;  
   b) să încaseze tarifele aferente transportului public judeŃean de persoane prin curse 
regulate;  
   c) să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public judeŃean de 
persoane prin curse regulate cu rata inflaŃiei;  
   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 operaŃiunilor de transport, în cazul transportului public judeŃean de 
persoane prin curse regulate;  
   e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului 
public judeŃean de călători prin curse regulate;  
   f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public 
judeŃean de persoane, în condiŃiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare 
sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;  



   g) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în 
caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, 
fără respectarea termenelor şi condiŃiilor prevăzute în acesta;  
   h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităŃii ar conduce 
la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredinŃat spre administrare;  
   i) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, conform 
legislaŃiei în vigoare, se pot adresa instanŃei competente.  
    Art. 23. - Suplimentar faŃă de obligaŃiile ce decurg din prevederile secŃiunilor a 
3-a şi a 4-a ale cap. II, operatorii de transport au următoarele obligaŃii:  
   a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de 
transport pe care o execută;  
   b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale 
hotărârii de dare în administrare, după caz;  
   c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, 
contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat 
cu beneficiarul, după caz;  
   d) să respecte indicatorii de performanŃă şi de calitate stabiliŃi prin contractul de 
delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de 
transport încheiat cu beneficiarul;  
   e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de 
transport public judeŃean;  
   f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de 
transport public judeŃean;  
   g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform 
prevederilor programului de circulaŃie, în condiŃii de calitate, siguranŃă, regularitate şi 
confort;  
   h) să asigure continuitatea serviciului de transport public judeŃean de persoane prin 
curse regulate;  
   i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;  
   j) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în 
activitatea de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate;  
   k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;  
   l) să pună la dispoziŃia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească 
condiŃiile impuse de legislaŃia în vigoare privind siguranŃa circulaŃiei şi protecŃia 
mediului;  
   m) să efectueze întreŃinerea curentă, reparaŃiile curente şi accidentale care se impun, 
în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, 
conform programelor de întreŃinere, reparaŃii, dotări şi investiŃii aprobate de acesta;  
   n) în cazul în care sesizează existenŃa sau posibilitatea existenŃei unei cauze de 
natură să conducă la reducerea activităŃii, să notifice de îndată acest fapt 
concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităŃii 
activităŃii;  
   o) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 
deŃinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislaŃiei în vigoare privind asigurările;  



   p) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaŃie, 
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  
   q) să aplice normele de protecŃie a muncii specifice activităŃii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat;  
   r) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaŃiile privind 
executarea serviciului concesionat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a 
infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;  
  s) să planifice efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice 
pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de 
circulaŃie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranŃa rutieră;  
   ş) să deŃină la sediul social următoarele documente, în funcŃie de tipul de transport 
public local efectuat:  
   - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad în sarcina transportatorului;  
   - cărŃile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deŃinute în proprietate, 
respectiv în copie pentru cele deŃinute 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 menŃinerea condiŃiilor ini Ńiale care au stat la baza 
eliberării licenŃei de transport/autorizaŃiei de transport şi a delegării gestiunii, după 
caz;   
   - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiŃii legale a 
persoanelor cu funcŃii care concură la siguranŃa circulaŃiei;  
   - evidenŃa şi planificarea inspecŃiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice 
pentru mijloacele de transport;  
   - evidenŃa accidentelor de circulaŃie, documentele de cercetare administrativă a 
accidentelor de circulaŃie, precum şi notele informative transmise consiliului judeŃean  
în cazul accidentelor grave de circulaŃie;  
   - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;  
    t) să furnizeze autorităŃii publice judeŃene, respectiv autorităŃilor de reglementare 
competente conform legii, informaŃiile solicitate şi să asigure accesul la 
documentaŃiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare 
verificării şi evaluării modului de prestare a serviciului;  
   Ń) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse 
din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt 
acoperite prin poliŃe de asigurare;  
   u) să asigure finanŃarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 
psihologice ale propriilor angajaŃi;  
   v) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenŃiale 
impuse de normele legale în vigoare privind achiziŃiile de lucrări sau bunuri;  
   w) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienŃă 
economică;  
    x) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-
materiale aferente serviciului prestat.  



    Art. 24. - Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public 
judeŃean, persoane fizice sau juridice.  
    Art. 25. - (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:  
   a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public 
judeŃean;  
   b) să aibă acces la informaŃiile publice cu privire la serviciul de transport public 
judeŃean. Autoritatea publică judeŃeană are obligaŃia de a comunica informaŃii cu 
privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele 
contractuale care sunt de interes public;  
   c) să le fie aduse la cunoştinŃă hotărârile Consiliului JudeŃean Teleorman cu privire 
la transportul public judeŃean;  
   d) să conteste hotărârile Consiliului JudeŃean Teleorman, în vederea prevenirii sau 
reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiŃiile legii;  
   e) să solicite şi să primească, în condiŃiile legii, despăgubiri sau compensaŃii pentru 
daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaŃiilor 
asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;  
   f) să sesizeze Consiliului JudeŃean Teleorman orice deficienŃe constatate în 
efectuarea serviciilor de transport public judeŃean şi să facă propuneri vizând 
înlăturarea acestora;  
   g) să renunŃe, în condiŃiile legii, la serviciile contractate;  
   h) să fie consultaŃi, direct sau prin intermediul unor organizaŃii neguvernamentale 
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi 
reglementărilor privind serviciul de transport public judeŃean;  
   (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiŃiile legii, 
de facilităŃi pentru plata serviciului de transport public judeŃean.  
    Art. 26. - Principalele obligaŃii ale utilizatorilor sunt următoarele:  
   a) să deŃină legitimaŃii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite 
prin lege;  
   b) să achite costul legitimaŃiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le 
efectuează, conform tarifelor menŃionate 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 ceilalŃi utilizatori.  
 

CAPITOLUL IV 
  Indicatori de performanŃă 

 
    Art. 27. - (1) Indicatorii de performanŃă privind efectuarea transportului public 
judeŃean  de persoane prin curse regulate sunt următorii:  
   1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea 
transportului faŃă de programul de circulaŃie;  
   2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public judeŃean de 
călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;  



   3. numărul de călători afectaŃi de situaŃiile prevăzute la pct. 1 şi 2;  
   4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul 
necesar pentru realizarea programului de circulaŃie;  
   5. numărul de reclamaŃii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:  
   a) numărul de reclamaŃii justificate;  
   b) numărul de reclamaŃii rezolvate;  
   c) numărul de reclamaŃii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;  
   6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de 
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaŃie;  
   7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările de confort pentru călători;  
   8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea 
condiŃiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului;  
   9. numărul abaterilor constatate şi sancŃionate de personalul împuternicit privind 
nerespectarea prevederilor legale;  
   10. numărul de accidente de circulaŃie produse din vina personalului propriu sau a 
operatorului de transport.  
   (2) În efectuarea serviciului de transport public judeŃean se vor respecta indicatorii 
de performanŃă prevăzuŃi în prezentul regulament.  
    

CAPITOLUL V 
  Răspunderi şi sancŃiuni 

 
    Art. 28. - Încălcarea dispoziŃiilor prezentului Regulament atrage răspunderea 
disciplinară, patrimonială, civilă, contravenŃională sau penală, după caz, în condiŃiile 
Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, 
precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.  
 

CAPITOLUL VI 
  DispoziŃii finale  

 
    Art. 29. – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeŃean s-a elaborat în conformitate cu Regulament-cadru pentru efectuarea 
transportului public local, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 
972/2007.  
     Art. 30. – Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâre a 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
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CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN                                  ANEXA nr. 2 
                                                                                                 la Hotărârea nr. 59 
                                                                                                                  din 24 aprilie 2008 
 
 

CAIET DE SARCINI  
al serviciului de transport public judeŃean de persoane  

prin curse regulate 
 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

 
Art. 1 -  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiŃiile de efectuare a serviciului 

de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, în judeŃul Teleorman, 
stabilind nivelurile de calitate şi condiŃiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu 
în condiŃii de eficienŃă şi siguranŃă.  
           Art. 2 -  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept 
documentaŃie tehnică şi de referinŃă în vederea stabilirii condiŃiilor specifice de 
efectuare a serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, în 
judeŃul Teleorman, indiferent de tipul de gestiune.  
           Art.  3 - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia necesară  
efectuării activităŃilor de realizare a serviciului de transport public judeŃean de 
persoane prin curse regulate, în judeŃul Teleorman şi constituie ansamblul cerinŃelor 
tehnice de bază.  
   Art. 4 -  (1) Prezentul caiet de sarcini conŃine specificaŃiile tehnice care 
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanŃă şi 
siguranŃă în exploatare.  
           (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 
protecŃia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecŃia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public judeŃean de persoane 
prin curse regulate, în judeŃul Teleorman. 
            Art. 5  - Terminologia utilizată este cea prevazută în regulamentul pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, în 
judeŃul Teleorman. 

 
CAPITOLUL II 

CerinŃe organizatorice minimale 
 

Art. 6 - Operatorii serviciului de transport public judeŃean de persoane prin 
curse regulate, în judeŃul Teleorman vor asigura: 
a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării 
programului de circulaŃie şi care satisfac condiŃiile impuse privind siguranŃa 
circulaŃiei, confortul pasagerilor şi protecŃia mediului; 
b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele 
cuprinse în programul de circulaŃie, în cazul apariŃiei unor defecŃiuni ale acestora;    
 



 
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea 
şi efectuarea inspecŃiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 
mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; 
d) operaŃiile de întreŃinere şi reparaŃii necesare parcului de mijloace de transport, 
stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în 
vigoare privind efectuarea acestor activităŃi (autorizarea operatorului economic, baza 
tehnico-materială, personalul utilizat, etc.); 
e) menŃinerea stării tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalaŃiilor 
auxiliare şi a curăŃeniei acestora; 
f) condiŃii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;  
g) spaŃii în suprafaŃă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor 
de transport, de intervenŃie şi de depanare. Toate aspectele vor fi evidenŃiate în  
registrul de evidenŃă a curselor; 
i) personal calificat şi vehicule de intervenŃie operativă; 
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea 
profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcŃii care 
concură la siguranŃa circulaŃiei ; 
k) asigurarea  pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 
operatorului de transport; 
l) respectarea capacităŃilor de transport şi a programelor de circulaŃie impuse prin 
contractul de atribuire a gestiunii; 
m) menŃinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaŃiilor 
auxiliare şi a curăŃeniei acestora; 
n) respectarea indicatorilor de performanŃă şi de calitate stabiliŃi prin contractul de 
delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaŃi 
în regulamentul serviciului; 
o) furnizarea către Consiliul JudeŃean Teleorman a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
toate informaŃiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcŃionării şi dezvoltării 
serviciului;  
p) realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor 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 legislaŃiei în vigoare privind protecŃia muncii, protecŃia mediului, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
u) planificarea inspecŃiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi 
numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de 
circulaŃie;  
         Art. 7 - ObligaŃiile şi răspunderile personalului cu funcŃii care concură la 
siguranŃa circulaŃiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public 
judeŃean de persoane prin curse regulate, în judeŃul Teleorman.  
 



CAPITOLUL III 
Sistemul de transport public judeŃean de persoane  

prin curse regulate 
 

          Art. 8 -  Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiŃiile 
legislaŃiei în vigoare, transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate, 
în judeŃul Teleorman, cu delimitările: judeŃul Argeş şi DîmboviŃa la Nord; judeŃul 
Giurgiu la Est; judeŃul Olt la Vest. 
          Art. 9 - Operatorul de transport are obligaŃia să efectueze serviciul de transport 
public judeŃean de persoane prin curse regulate, în judeŃul Teleorman, cu respectarea 
Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil 
pentru perioada 2008-2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 
45 din 31 martie 2008, care conŃine condiŃiile specifice privind traseele, perioadele şi 
programul de circulaŃie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de 
transport necesare. 

Art. 10 -  Denumirea staŃiilor şi amplasarea lor pe raza administrativ-teritorială 
a localităŃilor din judeŃ, sunt prezentate în Anexa a) la prezentul Caiet de sarcini.  
          Art. 11 - În vederea realizării unui sistem de transport public judeŃean de 
persoane prin curse regulate, în judeŃul Teleorman, care să asigure deplasarea 
călătorilor în condiŃii de siguranŃă a circulaŃiei rutiere şi pietonale, confort, 
regularitate şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinŃe: 
1. să asigure afişarea la părŃile din faŃă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a 
indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va 
afişa cel puŃin indicativul traseului. Elementele de informare menŃionate anterior vor 
fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiŃii de vizibilitate scăzută;  
2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin 
mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staŃiei care urmează şi la legăturile 
cu alte mijloace de transport public local de persoane; 
3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului 
acestuia, a hărŃii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reŃelei de 
trasee, a instrucŃiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaŃiilor 
publicului călător şi a altor informaŃii de utilitate publică privind transportul, stabilite 
prin reglementările în vigoare;  
4. să asigure vânzarea legitimaŃiilor/abonamentelor de călătorie în toate staŃiile de pe 
traseu; 
5. în staŃiile din programul de circulaŃie, să asigure afişarea codului traseului, a 
intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hărŃilor simplificate cu indicarea 
traseelor şi staŃiilor pentru informarea publicului călător; 
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv 
pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;  
7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor 
stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de 
facilităŃi/gratuităŃi la transport;  
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 



9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, 
bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braŃe; 
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu 
pornească din staŃii cu uşile deschise sau cu călători aflaŃi pe scările acestuia, precum 
şi cu călători agăŃaŃi de exteriorul caroseriei; 
 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, 
materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin 
format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura 
materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, 
exprimată prin număr de locuri pe scaune; 
13. să asigure spaŃiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;  
14. să îmbarce/debarce călători numai în staŃiile special amenajate, prevăzute în 
programul de circulaŃie; 
15. să utilizeze numai legitimaŃii/abonamente de călătorie cu regim special agreate de 
Consiliul JudeŃean Teleorman; 
16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaŃii/abonamente de 
călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;  
17.  să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 
operatorului de transport ; 
18. să Ńină evidenŃa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;  
19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea / 
suspendarea programului de circulaŃie sau a unui traseu, în caz de forŃă majoră;  
20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi 
dezinfectarea mijloacelor de transport; 
 21. să asigure condiŃiile de execuŃie a transportului în condiŃii de regularitate, 
siguranŃă şi confort;  
22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaŃie de 
încălzire/condiŃionare a aerului în stare de funcŃionare; 
23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  
24. pe părŃile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripŃionată denumirea 
executantului transportului;  
25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi 
combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;  
26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecŃia tehnică periodică; 
27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de legislaŃia în 
vigoare privind siguranŃa circulaŃiei şi protecŃia mediului; 
28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiŃii din surse proprii; 
29. să elaboreze bugetul privind întreŃinerea curentă, reparaŃiile curente şi accidentale 
la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de 
întreŃinere, reparaŃii, dotări şi investiŃii aprobate de acesta;  
30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele 
de circulaŃie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  
31. să aplice normele de protecŃie a muncii specifice activităŃii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat;  



32. să asigure finanŃarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 
psihologice ale propriilor angajaŃi;  
33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenŃiale impuse de normele legale 
în vigoare privind achiziŃiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public 
pe criterii de competitivitate şi eficienŃă economică;  
34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a 
bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 
 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Liviu Nicolae Dragnea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDE łUL TELEORMAN                                              ANEXA a) 
                                                                                                                       la Caietul de sarcini  

 
 

LISTA  
STAłIILOR PUBLICE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A 

LOCALITĂłILOR DIN JUDEłUL TELEORMAN 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Crângu 
4 Turnu Măgurele-Autogară 
5 Odaia 
6 LiŃa 
7 Segarcea Vale 
8 Olteanca 
9 Lunca 
10 Pleaşov 
11 Saelele 
12 Uda-Paciurea 
13 Uda-Clocociov 
14 SloboziaMîndra 
15 Brîncoveanca 
16 Plopii Slăviteşti 
17 Dudu 

1 001 Alexandria-Turnu M ăgurele-
Beciu 

18 Beciu 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Crângu 
4 Turnu Măgurele-Autogară 
5 Odaia 
6 LiŃa 
7 Segarcea Vale 
8 Olteanca 
9 Lunca 
10 Pleaşov 
11 Saelele 
12 Uda-Paciurea 
13 Uda-Clocociov 
14 SloboziaMîndra 
15 Brîncoveanca 

2 002 Alexandria- Turnu Magurele-
Plopii Slavitesti 

16 Plopii Slăviteşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Crângu 

3 003 Alexandria-Crângu-Turnu 
Măgurele 

4 Turnu Măgurele-Autogară 
 
 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Moşteni 
4 Voivoda 
5 Piatra 
6 Lisa 
7 Vânători 
8 Năvodari 
9 Seaca 
10 Traian 
11 Ciuperceni 

4 004 Alexandria-Piatra-Turnu 
Măgurele 

12 Turnu Măgurele-Autogară 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Crângu 
4 Dracea 
5 Satu Nou 
6 Zlata 
7 Florica 
8 Băduleasa  
9 Putineiu 
10 Băneasa 
11 Salcia Gară 
12 Salcia 
13 Tudor Vladimirescu 
14 CaravaneŃi 
15 CalmaŃuiu 
16 Bujoru 
17 Nicolae Bălcescu 
18 DorobanŃu 
19 Balta Sărată 

5 005 Alexandria-Crângu-Crângeni 

20 Crângeni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Spătărei 
4 Ulmeni 
5 Margareta 
6 Bogdana 
7 Broşteanca 

6 006 Alexandria-Furculeşti-Urluiu 

8 Urluiu 
1 Alexandria - Autogară 

2 Furculeşti 
3 Moşteni 
4 Voivoda 
5 Piatra 
6 Viişoara 
7 Suhaia 
8 Fântânele 

7 007 Alexandria-Piatra-Zimnicea 

9 Zimnicea 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Moşteni 
4 Voivoda 
5 Piatra 

8 008 Alexandria-Piatra-Lisa 

6 Lisa 
1 Alexandria - Autogară 
2 Furculeşti 
3 Moşteni 
4 Voivoda 
5 Piatra 

9 009 Alexandria-Piatra-Vii şoara 

6 Viişoara 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Izvoarele 

10 010 Alexandria-Smârdioasa-
Zimnicea 

7 Zimnicea 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Cervenia 
7 ConŃeşti 
8 Bragadiru 
9 Bujoru 

11 011 Alexandria-Smârdioasa-
Pietroşani 

10 Pietroşani 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Cervenia 
7 ConŃeşti 

12 012 Alexandria-Smârdioasa-
Bragadiru 

8 Bragadiru 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 

13 013 Alexandria-Poroschia-Brânceni 

4 Brânceni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 

14 014 Alexandria-Poroschia-łigăneşti 

3 łigăneşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 

15 015 Alexandria-Poroschia-
Calomfireşti 

3 Calomfireşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 

16 016 Alexandria-Ştorobăneasa-Valea 
Părului 

3 łigăneşti 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Beiu 
7 Ştorobăneasa 
8 Cernetu 

   

9 Valea Părului 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Cervenia 
7 ConŃeşti 
8 Bragadiru 

17 017 Alexandria-Smârdioasa-Bujoru 

9 Bujoru 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 
6 Şoimu 

18 018 Alexandria-Smîrdioasa-Izvoarele 

7 Izvoarele 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Găvăneşti 
4 Purani 
5 Groseni 
6 Teleormanul 
7 Mârzăneşti 

19 019 Alexandria-Purani-Valea Părului 

8 Valea Părului 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Găvăneşti 
4 Purani 
5 Siliştea 

20 020 Alexandria-Purani-Răzmireşti 

6 Răzmireşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Brânceni 
5 Smârdioasa 

21 021 Alexandria-Smârdioasa-Cervenia 

6 Cervenia 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Văceni 
4 Drăgăneşti 
5 Târnava 
6 Botoroaga 

22 
 
 
 
 
 

 

022 Alexandria-Dr ăgăneşti Vla şca-
Videle 
 
 
 
 
 7 Moşteni 

 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
8 Furculeşti    
9 Videle 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 
4 Guruieni 

23 023 Alexandria-M ăgura-Meri şani 

5 Merişani 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 

24 024 Alexandria-M ăgura-Guruieni  

4 Guruieni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Găvăneşti 
4 Purani 
5 Groseni 
6 Teleormanul 

25 025 Alexandria-Purani-Mârz ăneşti  

7 Mârzăneşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Lăceni 
3 Orbeasca de jos 
4 Orbeasca de Sus 
5 Olteni 
6 Olteni Gară 
7 Perii Broşteni 
8 Broşteni 
9 Brătăşani 
10 Trivale 
11 Schela 
12 Lada 
13 Slăveşti 
14 Zlăteşti 
15 Tătărăştii de Jos 
16 Udupu 
17 Tătărăştii de Sus 

26 026 Alexandria-Olteni-Dobreni  

18 Dobreni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Lăceni 
3 Orbeasca de jos 
4 Orbeasca de Sus 

27 027 Alexandria-L ăceni-Olteni 

5 Olteni Gară 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 
3 Buzescu 
4 Plosca 
5 Peretu 

28 028 Alexandria-Plosca –Roşiori de 
Vede 

6 Rosiori Autogară 
1 Alexandria - Autogară 29 029 Alexandria-Mavrodin -Vârtoape  
2 Nanov 

 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
3 Adămeşti 
4 Buzescu 
5 Mavrodin 
6 Călineşti 
7 Izvoarele 

29 029 Alexandria-Mavrodin -Vârtoape  

8 Vârtoape Gara 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 
3 Adămeşti 
4 Buzescu 
5 Mavrodin 
6 Călineşti 
7 Licuriciu 

30 030 Alexandria-Mavrodin -Antone şti  

8 Antoneşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Vităneşti 
3 Văceni 
4 Drăgăneşti Vlaşca 
5 Tîrnava 
6 Botoroaga 
7 Moşteni 
8 Furculeşti (Videle) 
9 Videle 
10 Fotăcheşti 
11 Blejeşti 
12 Stînguleşti 
13 Poşta 
14 Baciu 
15 Puranii de Jos 
16 Puranii de Sus  
17 Poeni 
18 Siliştea  
19 Siliştea Mică 
20 Scurtu 
21 Văceşti 
22 Slăveşti 
23 Zloteşti 
24 Tătărăştii de Jos 
25 Udupu 
26 Tătărăştii de Sus 

31 031 Alexandria-Videle- Dobreni 

27 Dobreni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 
3 Buzescu 

32 032 Alexandria-Nanov-Mavrodin  

4 Mavrodin 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 
3 Adămeşti 

33 033 Alexandria-Mavrodin-P ărul 
Rotund 

4 Buzescu 
 

Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
5 Mavrodin 
6 Nenciuleşti 

33 033  

7 Părul Rotund 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 
3 Adămeşti 
4 Buzescu 
5 Mavrodin 

34 034 Alexandria-Mavrodin-Nenciuleşti  

6 Nenciuleşti 
1 Alexandria - Autogară 
2 Nanov 

35 035 Alexandria-Nanov-Adămeşti 

3 Adămeşti 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 
5 Olteanca 
6 Lunca 
7 Pleaşov 
8 Saelele 
9 Uda-Paciurea 
10 Uda-Clocociov 
11 SloboziaMîndra 
12 Brîncoveanca 
13 Plopii Slăviteşti 
14 Dudu 

36 036 Turnu M ăgurele-LiŃa-Beciu 

15 Beciu 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 
5 Olteanca 
6 Lunca 
7 Pleaşov 
8 Saelele 
9 Uda-Paciurea 
10 Uda-Clocociov 
11 Slobozia Mîndra 
12 Brîncoveanca 

37 037 Turnu M ăgurele-LiŃa-Plopii 
Slăviteşti 

13 Plopii Slăviteşti 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 
5 Olteanca 
6 Lunca 
7 Pleaşov 

38 038 Turnu M ăgurele-LiŃa-Saelele 

8 Saelele 
 
 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 

39 039 Turnu M ăgurele-LiŃa-Segarcea 
Deal 

5 Segarcea Deal 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 

40 040 Turnu M ăgurele-LiŃa 

3 LiŃa 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 

41 041 Turnu M ăgurele-LiŃa-Olteanca 

5 Olteanca 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Putineiu 
3 Băduleasa 
4 Băneasa intersecŃie 
5 Troianul 

42 042 Turnu M ăgurele-Băduleasa -
(Putineiu)-Roşiorii de Vede 

6 Roşiorii de Vede Autogară 
1 Roşiorii de Vede Autogară 
2 Scrioaştea 
3 Brebina 
4 CucuieŃi 
5 Dideşti 

43 043 Rşiori de Vede-Dideşti-Meri şani 

6 Merişani 
1 Turnu Măgurele Autogară 
2 Crîngu 
3 Dracea 
4 Satu Nou 
5 Zlata 
6 Florica 
7 Băduleasa  
8 Putineiu 
9 Băneasa 
10 Salcia Gară 
11 Salcia 
12 Tudor Vladimirescu 
13 CaravaneŃi 
14 CalmaŃuiu 
15 Bujoru 

44 044 Turnu M ăgurele-Crîngu-Nicolae 
Bălcescu 

16 Nicolae Bălcescu 
1 Turnu Mgurele Autogară 45 045 Turnu M ăgurele-Islaz 
2 Islaz 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Islaz 

46 046 Turnu M ăgurele-Moldoveni 

3 Moldoveni 
 
 
 
 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 
4 Seaca 
5 Năvodari 
6 Vînători 
7 Lisa 
8 Piatra 

47 047 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Vii şoara 

9 Viişoara 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 
4 Seaca 
5 Năvodari 

48 048 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Vînători 

6 Vînători 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 
4 Seaca 

49 049 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Năvodari 

5 Năvodari 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 

50 050 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Seaca 

4 Seaca 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 

51 051 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Traianu 

3 Traianu 
1 Turnu Mgurele Autogară 
2 Ciuperceni 

52 052 Turnu M ăgurele-Ciuperceni-
Poiana 

3 Poiana 
1 Roşiori Autogară 
2 Măldăieni 
3 Băcăleşti 
4 CălmăŃuiu de Sus 
5 Crîngeni 
6 Balta Sărată 
7 DorobanŃu 
8 Nicolae Bălcescu 

53 053 Roşiori de Vede-Măldăieni-
CălmăŃuiu 

9 CălmăŃuiu de Jos 
1 Roşiori Autogară 
2 Măldăieni 
3 Băcăleşti 
4 CălmăŃuiu de Sus 
5 Crîngeni 
6 Balta Sărată 

54 054 Roşiori de Vede-Măldăieni- 
DorobanŃu 

7 DorobanŃu 
1 Roşiori Autogară 55 055 Roşiori de Vede-Măldăieni 
2 Măldăieni 

56 056 Roşiori de Vede-Scrioaştea-Tecuci 1 Roşiori Autogară 
Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 



2 Scrioaştea 
3 Brebina 
4 CucuieŃi 
5 Dobroteşti 
6 Balaci 

   

7 Tecuci 
1 Roşiori Autogară 
2 Scrioaştea 
3 Brebina 
4 CucuieŃi 
5 Dideşti 
6 Merişani 

57 057 Roşiori de Vede-Scrioaştea-
Dobroteşti 

7 Dobroteşti 
1 Roşiori Autogară 
2 Scrioaştea 
3 Brebina 

58 058 Roşiori de Vede-Scrioaştea-
CucuieŃi 

4 CucuieŃi 
1 Roşiori Autogară 
2 Scrioaştea 
3 Viile 
4 Gresia 
5 Stejaru 

59 059 Roşiori de Vede-Scrioaştea-
Socetu 

6 Socetu 
1 Roşiori Autogară 
2 Vatra 
3 Troianul 
4 Dulceni 

60 060 Roşiori de Vede-Troianul-Urluiu 

5 Urluiu 
1 Roşiori Autogară 
2 Vatra 

61 061 Roşiori de Vede-Troianul 

3 Troianul 
1 Videle 
2 Furculeşti 
3 Moşteni 
4 Botoroaga 
5 Tîrnava 

62 062 Videle-Moşteni-Drăgăneşti 
Vlaşca 

6 Drăgăneşti Vlaşca 
1 Roşiori Autogară 
2 Roşior Est 
3 Coşoteni 
4 Meri 
5 Vedea 
6 Dulceanca 

63 063 Roşiori de Vede-Coşoteni-Albeşti 

7 Albeşti 
1 Roşiori Autogară 
2 Roşior Est 
3 Văcăreşti 
4 Satu Vechi 
5 Odobeasca 

64 064 Roşiori de Vede-Văcăreşti -Beuca 

6 Drăcşani 
 

Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
7 Drăcşănei    
8 Beuca 
1 Ciolăneşti Deal 
2 Ciolăneşti Vale 
3 Beciu 
4 Gîrdeşti 
5 Gărăgău 
6 Vîrtoape  

65 065 Ciolăneşti-Necşeşti-Vîrtoape 

7 Vîrtoape Gară 
1 Videle 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 
10 Poeni (Centru) 

66 066 Videle-Puranii deSus-Siliştea 

11 Siliştea 
1 Videle 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 

67 067 Videle-Puranii deSus-Poeni 

10 Poeni  
1 Videle 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 
10 Poeni  
11 Cătunu 
12 Preajba deJos 
13 Vătaşi 
14 Sîrbeni 
15 Moşteni 

68 068 Videle-Poeni-Udeni 

16 Udeni 
1 Videle Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 

69 069 Videle-Cosmeşti-Sili ştea 

4 Sericu RamificaŃie 
Nr. Nr. Denumire traseu Numarul Denumire staŃie 



crt. traseu staŃiei 
5 Cosmeşti 
6 Ciuperceni 

   

7 Siliştea 
1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 
4 Guruieni 
5 Merişani 
6 BăbăiŃa 

70 070 Alexandria-M ăgura-Frăsinet 

7 Frăsinet 
1 Videle Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Sericiu  
5 Cosmeşti 
6 Linia Costii 

71 071 Videle-Cosmeşti-Talpa Ogrăzii 

7 Talpa Ogrzii 
1 Videle Autogară 
2 Cartojanca 
3 Răduleşti 
4 Crevenicu 
5 Merenii de Sus 

72 072 Videle-Crevenicu-Merenii de Jos 

6 Merenii de Jos 
1 Videle 
2 Pariseşti 

73 073 Videle-Pariseşti-Coşoaia 

3 Coşoaia 
1 Scurtu 
2 Valea Poştei 
3 Talpa Poştei 
4 Talpa Ogrăzii 
5 Talpa Bîscoveni 
6 Găleteni 

74 074 Scurtu- Talpa Ogrzii-Găleteni 
Gară 

7 Găleteni Gară 
1 Piatra 
2 Viişoara 
3 Suhaia 
4 Fîntînele 

75 075 Piatra-Fîntînele-Zimnicea 

5 Zimnicea 
1 Suhaia 
2 Fîntînele 

76 076 Suhaia-Fîntînele-Zimnicea 

3 Zimnicea 
1 Siliştea Gumeşti 
2 Balaci Gară 

77 077 Siliştea-Balaci 

3 Balaci 
1 Alexandria Autogară 
2 Furculeşti 
3 Crîngu 
4 Dracea 
5 Satu Nou 

78 078 Alexandria-Crîngu-Putineiu 

6 Zlata 
 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

7 Florica 
8 Băduleasa 

   

9 Putineiu 
1 Alexandria Autogară 
2 Nanov 
3 Adămeşti 
4 Buzescu 
5 Mavrodin 
6 Călineşti 
7 Licuriciu 
8 Antoneşti 
9 Rădoieşti 

79 079 Alexandria-Antoneşti-Rădoieşti 
Gară 

10 Rădoieşti Gară 
1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 
4 Guruieni 
5 Merişani 
6 BăbăiŃa 
7 Frăsinet 
8 Găleteni Gară 
9 Găleteni 
10 Talpa Bîscoveni 
11 Talpa Ogrăzii  
12 Talpa Poştei 
13 Valea Poştei 

80 080 Alexandria-Guruieni-Scurtu 

14 Scutru 
1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 
4 Guruieni 
5 Merişani 
6 BăbăiŃa 
7 Frăsinet 
8 Găleteni Gară 
9 Găleteni 
10 Talpa Bîscoveni 
11 Talpa Ogrăzii  

81 081 Alexandria-Guruieni-Talpa 
Postei 

12 Talpa Poştei 
1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Măgura 
4 Guruieni 
5 Merişani 
6 BăbăiŃa 
7 Frăsinet 
8 Găleteni Gară 

82 082 Alexandria-Guruieni-G ăleteni 

9 Găleteni 
 
 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Văceni 
4 Drăgăneşti Vlaşca 
5 Tîrnava 
6 Botoroaga 
7 Moşteni 
8 Furculeşti (Videle) 
9 Videle 
10 Fotăcheşti 
11 Blejeşti 
12 Stînguleşti 
13 Poşta 
14 Baciu 
15 Puranii de Jos 
16 Puranii de Sus 
17 Buteşti 
18 Poeni  
19 Drăghineşti 

83 083 Alexandria-Videle Gratia 

20 Gratia 
1 Alexandria Autogară 
2 Vităneşti 
3 Văceni 
4 Drăgăneşti Vlaşca 
5 Tîrnava 
6 Botoroaga 
7 Moşteni 
8 Furculeşti (Videle) 
9 Videle 
10 Fotăcheşti 
11 Blejeşti 
12 Stînguleşti 
13 Poşta 
14 Baciu 
15 Puranii de Jos 
16 Puranii de Sus 
17 Buteşti 
18 Poeni  
19 Cătunu 
20 Prejba de Jos 
21 Vătaşi 

84 084 Alexandria-Videle-Sîrbeni 

22 Sîrbeni 
1 Alexandria - Autogară 
2 Poroschia 
3 łigăneşti 
4 Smârdioasa 
5 Cervenia 
6 ConŃeşti 

85 085 Alexandria-Bragadiru-N ăsturelu 

7 Bragadiru 
 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

8 Bujoru    
9 Năsturelu 
1 Turnu Măgurele Autogară 86 086 Turnu M ăgurele -Putineiu 
2 Putineiu 
1 Frăsinet 87 087 Frăsinet-Găleteni Gară 
2 Găleteni Gară 
1 Roşiori Autogară 
2 Scrioaştea 
3 Brebina 
4 CucuieŃi 
5 Dideşti 
6 Merişani 
7 Dobroteşti 

88 088 Roşiori de Vede-Scrioaştea -
Balaci 

8 Balaci 
1 Alexandria - Autogară 
2 Lăceni 
3 Orbeasca de jos 
4 Orbeasca de Sus 
5 Olteni  
6 Perii Broşteni 
7 Broşteni 
8 Brătăşani 
9 Trivale 
10 Schela-RamificaŃie 

89 089 Alexandria-Olteni-Lada 

11 Lada 
1 Roşiori  
2 Scrioaştea 
3 Viile 
4 Gresia 
5 Stejaru 

90 090 Roşiori de Vede-Stejaru-
Bratcovu 

6 Bratcovu 
1 Roşiori Autogară 
2 Roşior Est 
3 Văcăreşti 
4 Satu Vechi 
5 Odobeasca 
6 Drăcşani 
 Drăcşănei 
7 Beuca 
8 Plopi 

91 091 Roşiori de Vede- Beuca-
Zîmbreasca 

9 Zîmbreasca 
1 Roşiori 
2 Coşoteni 
3 Drăgăneşti de Vede 
4 Măgura 
5 Rădoieşti 
6 Vîrtoape 
7 Perii Broşteni 

92 092 Roşiori de Vede-Perii Broşteni-
Talpa 

8 Bîscoveni 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

9 Talpa Bîscoveni 
10 Talpa Ogrăzile 

   

11 Talpa Poştei 
1 Videle 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 
10 Poeni  
11 Drăghineşti 

93 093 Videle-Poeni-Gratia 

12 Gratia 
1 Videle 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 
10 Poeni  
11 Siliştea 
12 Siliştea Mica 

94 094 Videle-Poeni-Scurtu Mare 

13 Scurtu Mare 
1 Zimnicea 
2 Zimnicele 
3 Năsturelu 
4 Bujoru 

95 095 Zimnicea-Bujoru-Bragadiru 

5 Bragadiru 
1 Zimnicea 
2 Zimnicele 

96 096 Zimnicea-Zimnicele-Năsturelu 

3 Năsturelu 
1 Zimnicea 
2 Fîntînele 
3 Suhaia 
4 Viişoara 
5 Piatra 

97 097 Zimnicea-Piatra-Lisa 

6 Lisa 
1 Talpa Poştei 
2 Talpa Ogrăzile 
3 Talpa Bîscoveni 
4 Bîscoveni 

99 099 Talpa-Bîscoveni-Găleteni 

5 Găleteni 
1 Olteni 
2 Orbeasca de Sus 

100 100 Olteni-Orbeasca-Lăceni 

3 Orbeasca de Jos 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

   4 Lăceni 
1 Alexandria Autogară 
2 Nanov 
3 Adămeşti 
4 Buzescu 
5 Mvrodin 
6 Călineşti 
7 Izvoarele 
8 Vîrtoape 
9 Gărăgău 
10 Necşeşti 
11 Gîrdeşti 
12 Belciug 
13 Ciolăneşti Vale 
14 Ciolăneşti Deal 

101 101 Alexandria-Vîrtoape-Siliştea 
Gumeşti 

15 Siliştea Gumeşti 
1 Roşiori Autogara 
2 Coşoteni 
3 Sat Vechi 
4  Săceni 
5  Ciurari 

102 102 Roşiori de Vede-Sat Vechi- 
Ciolăneşti Deal 

6 Ciolăneşti Deal 
1 Turnu Măgurele Autogară 
2 Odaia 
3 LiŃa 
4 Segarcea Vale 
5 Olteanca 

103 103 Turnu M ăgurele-Lunca-Prundu 

6 Prundu 
1 Roşiori Autogara 
2 Coşoteni 
3 Drăgăneşti de Vede 
4 AtîrnaŃi Ram. Gară 
5 SfinŃeşti 

104 104 Roşiori de Vede-SfinŃeşti-
Butculeşti 

6 Butculeşti 
1 Videle- Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Poeni 
10 Siliştea 
11 Siliştea Mica 
12 Scurtu  
13 Văceşti 
14 Slăveşti 
15 Zloteşti 

105 105 Videle-Poeni-Tătărăştii de Sus 

16 Tătărăştii de Jos 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

17 Udupu    
18 Tătărăştii de Sus 
1 Videle- Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Stînguleşti 
5 Poşta 
6 Baciu 
7 Puranii de Jos 
8 Puranii de Sus 
9 Buteşti 
10 Poeni 
11 Siliştea 
12 Siliştea Mica 
13 Scurtu Mare 

106 106 Videle- Puranii de Sus- Văceşti 

14 Văceşti 
1 Siliştea 
2 Siliştea Mica 
3 Scurtu Mare 

107 107 Siliştea-Văceşti 

4 Văceşti 
1 Videle Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Sericiu  
5 Cosmeşti 
6 Linia Costii 
7 Talpa Ogrăzii 
8 Talpa Poştei 
9 Valea Poştei 

108 108 Videle-TalpaOgrăzii-Scurtu 

10 Scurtu 
1 Videle- Autogară 
2 Fotăcheşti 
3 Blejeşti 
4 Sericu 
5 Cosmeşti Ram. 
6 Talpa  
7 Talpa Ogrăzii 
8 Scurtu  
9 Văceşti 
10 Slăveşti 
11 Zloteşti 
12 Tătărăştii de Jos 
13 Udupu 
14 Tătărăştii de Sus 

109 109 Videle-Talpa-Dobreni 

15 Dobreni 
1 Turnu Măgurele-Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 
4 Seaca 

110 110 Turnu M ăgurele-Piatra-
Zimnicea 

5 Năvodari 



Nr. 
crt. 

Nr. 
traseu 

Denumire traseu Numarul 
staŃiei 

Denumire staŃie 

6 Vînători 
7 Lisa 
8 Piatra 
9 Viişoara 
10 Suhaia 
11 Fîntînele 

   

12 Zimnicea 
1 Turnu Măgurele-Autogară 
2 Ciuperceni 
3 Traianu 
4 Seaca 
5 Năvodari 
6 Vînători 
7 Lisa 
8 Piatra 
9 Viişoara 
10 Suhaia 

111 111 Turnu M ăgurele-Piatra- 
Fîntînele 

11 Fîntînele 
1 Drăgăneşti Vlaşca 112 112 Drăgăneşti Vla şca-Comoara 
2 Comoara 
1 Roşiori Autogară 
2 Coşoteni 
3 Drăgăneşti de Vede 
4 Măgura 
5 Rădoieşti 

113 113 Roşiori de Vede-Rădoieşti-
Cetatea 

6 Cetatea 
 
NOTĂ: A – autobuz 
             M – microbuz 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Liviu Nicolae Dragnea



 
 
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN                                         ANEXA nr. 3 

                                                                                                la Hotărârea nr. 59 
                                                                                                                           din 24 aprilie 2008 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
al serviciului de transport public judeŃean de persoane  

prin curse regulate speciale 
 
 

CAPITOLUL I 
    Obiectul Caietului de sarcini 

 
  Art. 1. - Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiŃiile de efectuare a serviciului de 
transport public judeŃean prin curse regulate speciale, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiŃiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiŃii de eficienŃă şi 
siguranŃă. 
  Art. 2. - Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaŃie 
tehnică şi de referinŃă în vederea stabilirii condiŃiilor specifice de efectuare a 
serviciului de transport public judeŃean prin curse regulate speciale. 
  Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaŃia necesară efectuării 
activităŃilor de realizare a serviciului de transport public judeŃean prin curse regulate 
speciale şi constituie ansamblul cerinŃelor tehnice de bază. 
  Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conŃine specificaŃiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanŃă şi siguranŃă în 
exploatare. 

 (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 
protecŃia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecŃia mediului, care 

trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public 
judeŃean prin curse regulate speciale. 

  Art. 5. - Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciilor de transport 
public judeŃean prin curse regulate speciale. 
 
 

CAPITOLUL II 
CerinŃe organizatorice minimale 

 
  Art. 6. Operatorii serviciilor de transport public judeŃean prin curse regulate 
speciale vor asigura: 

a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării 
programului de circulaŃie şi care satisfac condiŃiile impuse privind siguranŃa 
circulaŃiei, confortul pasagerilor şi protecŃia mediului; 



b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează 
cursele cuprinse în programul de circulaŃie, în cazul apariŃiei unor defecŃiuni 
ale acestora; 
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, 
înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea inspecŃiilor tehnice 
periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse 
pentru efectuarea serviciului; 
d) operaŃiile de întreŃinere şi reparaŃii necesare parcului de mijloace de 
transport,  cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea 
acestor activităŃi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, 
personalul utilizat, etc.) 
e) menŃinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a 
instalaŃiilor auxiliare şi a curăŃeniei acestora; 
f) condiŃii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de 
transport; 
g) spaŃii în suprafaŃă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a 
mijloacelor de transport, de intervenŃie şi de depanare; 
i) personal calificat şi vehicule de intervenŃie operativă; 
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, 
pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu 
funcŃii care concură la siguranŃa circulaŃiei; 
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în 
sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat; 
l) respectarea capacităŃilor de transport şi a programelor de circulaŃie impuse 
prin contract; 
m) furnizarea către consiliul judeŃean, a informaŃiilor solicitate şi accesul la 
toate informaŃiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcŃionării şi 
dezvoltării serviciului de transport public judeŃean prin curse regulate speciale; 
n) realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor şi reclamaŃiilor şi de 
rezolvare operativă a acestora; 
o) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare; 
r) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
s) respectarea legislaŃiei în vigoare privind protecŃia muncii, protecŃia mediului, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
t) planificarea inspecŃiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în 
fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în 
programul de circulaŃie. 

  Art. 7. ObligaŃiile şi răspunderile personalului cu funcŃii care concură la siguranŃa 
circulaŃiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public judeŃean prin 
curse regulate speciale . 
 

 



 
CAPITOLUL III 

Sistemul de transport public judeŃean de persoane  prin curse regulate speciale 
 
  Art. 8. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiŃiile legislaŃiei 
în vigoare transport rutier public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale, în 
judeŃul Teleorman, cu delimitările: judeŃul Argeş şi DîmboviŃa la Nord; judeŃul 
Giurgiu la Est; judeŃul Olt la Vest. 
  Art.9. (1) Operatorul de transport are obligaŃia să efectueze serviciul de transport 
public judeŃean prin curse regulate speciale de persoane, cu respectarea graficului de 
circulaŃie propus si avizat de beneficiarul transportului care conŃine  sensurile în care 
se transportă persoanele pentru începerea activităŃii, respectiv încheierea ei, 
capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, grafic 
ce va fi anexat la prezentul caiet de sarcini. 
  Art.10. Potrivit art. 15 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 
serviciului de transport public judeŃean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008, staŃiile utilizate pentru 
urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului judeŃean de 
persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât staŃiile publice şi trebuie să 
asigure condiŃii minime de siguranŃă pentru persoanele transportate. 
  Art. 11. În vederea realizării unui sistem de transport public judeŃean de persoane 
prin curse regulate speciale efectuat în judeŃul Teleorman, care să asigure deplasarea 
călătorilor în condiŃii de siguranŃă a circulaŃiei rutiere şi pietonale, confort, 
regularitate şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinŃe: 

1. să asigure afişarea la parŃile din faŃă şi laterală dreapta ale mijlocului de 
transport a indicativului şi capetele traseului; la partea din spate a mijlocului de 
transport se va afişa cel puŃin indicativul traseului. Elementele de informare 
menŃionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiŃii 
de vizibilitate scăzută; 

2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător 
prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staŃiei care urmează şi la 
legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane; 

3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui 
conducătorului acestuia, a hărŃii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a 
reŃelei de trasee, a instrucŃiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a 
obligaŃiilor publicului călător şi a altor informaŃii de utilitate publică privind 
transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 

4. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu 
pornească din staŃii cu uşile deschise sau cu călători aflaŃi pe scările mijlocului de 
transport, precum şi cu călători agăŃaŃi de exteriorul caroseriei; 

5. 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 obiecte ori alte obiecte sau mărfuri interzise 
transportului public; 

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

7. să asigure spaŃiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
8. să îmbarce/debarce călători numai în staŃiile special amenajate, prevăzute în 

programul de circulaŃie; 
9. să nu permită transportul călătorilor decât pe baza  legitimaŃiilor de serviciu 

valabile; 
10. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 

operatorului de transport; 
11. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu 

modificarea/suspendarea programului de circulaŃie sau a unui traseu în caz de forŃă 
majoră; 

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

13. să asigure condiŃiile de execuŃie a transportului în condiŃii de regularitate, 
siguranŃă şi confort; 

14. mijloacele de transport  trebuie să fie echipate cu instalaŃie de 
încălzire/condiŃionare a aerului în stare de funcŃionare; 

15. mijloacele de transport trebuie  să aibă un aspect estetic corespunzător; 
16. pe părŃile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripŃionată denumirea 

executantului transportului ; 
17. să existe la bordul mijlocului de transport mijloace pentru prevenirea şi 

combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
18. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecŃia tehnică periodică sau, după 

caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen; 
19. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de 

legislaŃia în vigoare privind siguranŃa circulaŃiei şi protecŃia mediului; 
20. să aplice normele de protecŃie a muncii specifice activităŃii desfăşurate în 

cadrul serviciului contractat; 
21. să asigure finanŃarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor  

medicale şi psihologice a propriilor angajaŃi. 
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