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              Anexa nr. 2 la H.C.L.   
                                                                                              nr. 51 din 26.05.2005 

 
                                              
                                                 CAIET DE SARCINI 
     pentru realizarea serviciului regulat de transport public local de c�l�tori 
 
                                           Anex� la Contractul de concesiune 
                                               Nr………..din………………. 

 
 

                                                CAPITOLUL I 
                                     DISPOZI�II GENERALE 
 

Art.1.Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legisla�iei în vigoare �i 
precizeaz� condi�iile în care trebuie s� se desf��oare transportul public local de c�l�tori 
preluat în execu�ie de c�tre concesionarul…………………………………… de la 
concedentul………………………………………,precum �i alte elemente ce 
reglementeaz� rela�iile dintre cele dou� p�r�i semnatare. 

Art.2.Serviciul de transport public local de c�l�tori trebuie s� asigure cerin�ele de 
deplasare a cet��enilor în interiorul municipiului,pe trasee �i cu programe de circula�ie 
prestabilite,în func�ie de cererea de transport �i de capacitatea disponibil�. 

Art.3.Aria �i zonele deservite de concesionar sunt specificate în anexele la 
prezentul caiet de sarcini. 

Art.4.Modific�rile în re�eaua de transport public local de c�l�tori,justificate tehnic 
�i comercial �i pentru care exist� acordul p�r�ilor contractante,pot fi operate în obiectul 
contractului de concesiune prin acte adi�ionale,f�r� modificarea clauzelor contractuale 
ini�iale.Concesionarul nu poate refuza modific�rile privind traseele �i programele de 
circula�ie solicitate de concedent,cu excep�ia cazurilor în care cererea dep��e�te 
capacitatea sa de transport,dar poate pretinde în cazul modific�rilor schimbarea unor 
clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi. 

Art.5.Pe durata contractului încheiat concesionarul asigur� realizarea transportului 
public local de c�l�tori,utilizând infrastructura �i instala�iile existente. 

Art.6.Concesionarul are dreptul s� solicite sau s� accepte,dup� caz,modificarea 
unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi,în cazul în care apar 
modific�ri fa�� de situa�ia existent� la semnarea contractului de concesiune sau datorit� 
acord�rii de c�tre concedent a unor noi facilit��i pentru serviciul de transport public local 
de c�l�tori. 

Art.7.Concesionarul are dreptul de a utiliza gratuit pentru circula�ie infrastructura 
public�(str�zi,poduri,pasaje denivelate,mobilier stradal etc.) �i instala�iile auxiliare 
aferente acesteia. 

Art.8.Concedentul va acorda concesionarului,cu titlu gratuit,dreptul de a 
realiza,dup� planuri de amplasament �i execu�ie aprobate,amenaj�rile necesare exploat�rii 
mijloacelor de transport(sta�ii de între�inere,salubrizare,spa�ii de parcare,capete de linii 
etc.). 

Art.9.Pe durata contractului încheiat concesionarul are exclusivitate pe traseele 
atribuite în urma licita�iei câ�tigate. 
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Art.10.La încheierea �i pe toat� durata contractului de concesiune concesionarul �i 
concedentul sunt obliga�i s� respecte prevederile OG nr.86/2001 privind serviciile 
regulate de transport public local de c�l�tori,aprobat� cu modific�ri prin Legea 
nr.284/2002,�i ale Normelor-cadru privind organizarea �i func�ionarea serviciilor regulate 
de transport public local de c�l�tori.  

 
 

CAPITOLUL II 
       Condi�ii de realizare a transportului public local de c�l�tori  
 
Art.11.Condi�iile generale în care se realizeaz� transportul public local de c�l�tori 

concesionat (lungimea medie a intersta�iei,intervalul mediu de succedare între 
vehicule,gradul maxim de aglomerare,orele de începere �i terminare a programelor de 
circula�ie etc.) vor constitui anex� la prezentul caiet de sarcini. 

Art.12.(1)Condi�iile specifice de concesionare privind traseele,perioadele �i 
programul de circula�ie,oferta de transport,num�rul de mijloace de transport 
necesare,capacitatea mijloacelor de transport care deservesc traseul/curs� sunt specificate 
într-o anexa la prezentul caiet de sarcini.Peste num�rul necesar de mijloace de transport 
necesare concesionarul trebuie s� de�in� un plus de minimum 30% pentru a acoperi 
imobiliz�rile totale �i rezervele. 

             (2)Executarea transportului public local de c�l�tori se contracteaz� în 
condi�iile respect�rii indicatorilor de performan�� cuprin�i în anexa nr.1 la prezentul caiet 
de sarcini. 

 
CAPITOLUL III 

                   Drepturile �i obliga�iile concesionarului 
 
Art.13.Concesionarul va realiza transportul public local de c�l�tori la parametrii 

specifica�i în anexele specificate anterior care fac parte din prezentul caiet de 
sarcini,utilizând inventarul propriu,dobândit sau preluat de la concedent pe baz� de 
contract de concesiune/închiriere,contract de vânzare-cump�rare,dup� caz,men�ionate în 
anexa nr.1.  

Art.14.În cazul în care o dat� cu licita�ia pentru concesionarea serviciilor de 
transport public local de c�l�tori va avea loc �i vânzarea sau închirierea unor obiective ori 
bunuri,prezentul caiet de sarcini va avea o anex� privind sarcinile ce decurg pentru p�r�i 
în aceast� procedur�.Numai în acest caz în prezentul caiet de sarcini vor fi incluse 
prevederile art.16 �i 17,dup� caz. 

Art.15.În cadrul contractului de concesiune/închiriere concedentul acord� 
concesionarului dreptul de utilizare a mijloacelor de transport �i a infrastructurii aferente 
în schimbul unei redeven�e/chirii. 

Art.16.În cazul contractului de vânzare-cump�rare concedentul cedeaz� 
concesionarului,contra cost,proprietatea asupra: 

a)societ��ii comerciale sau regiei autonome de transport public local de 
c�l�tori,existent� în localitate ; 

b)mijloacelor de transport active ; 
c)unor bunuri �inând de infrastructura aferent�. 
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Art.17.În cazul contractului de închiriere concedentul cedeaz� 
concesionarului,contr chirie,dreptul de utilizare a unor bunuri �inând de infrastructura 
aferent�. 

Art.18.Concesionarul va pl�ti concedentului periodic o redeven��/chirie stabilit� 
prin contractul de concesiune/închiriere.Neprimirea diferen�ei de tarif �i/sau a aloca�iei 
bugetare stabilite prin contractul de concesiune,în cuantumurile �i la termenele 
prev�zute,d� dreptul concesionarului s� cear� renegocierea unor prevederi ale 
contractului,care nu poate fi refuzat� de concedent f�r� un motiv întemeiat. 

Art.19.Concesionarul va utiliza tarifele(lei/c�l�tor x km)stabilite prin hot�râre a 
consiliului local. 

Art.20.Concesionarul va asigura prin efort propriu între�inerea parcului de 
mijloace de transport �i a infrastructurii aferente concesionate,în condi�iile stipulate prin 
contractul de concesiune. 

Art.21.(1)Interven�iile la elementele de infrastructur� care afecteaz� circula�ia 
stradal� general� vor fi anun�ate cu cel pu�in 48 de ore înainte la serviciul public de 
transport local al prim�riei �i la poli�ia rutier�. 

            (2)În caz de for�� major� se poate interveni imediat conform unor în�elegeri 
prealabile cu administratorul infrastructurii respective �i cu institu�iile prev�zute la 
alin.(1). 

Art.22.Repara�iile �i moderniz�rile la elementele de infrastructur� aferent�,precum 
�i realizarea de lucr�ri noi vor fi efectuate dup� aprobarea lor de c�tre concedent �i în 
conformitate cu normele privind siguran�a circula�iei. 

Art.23.Concesionarul are dreptul s� efectueze,cu informarea 
concedentului,modific�ri temporare(suspend�ri,limit�ri,mic�orarea frecven�ei de 
circula�ie,devieri de traseu etc.)în deservirea unor trasee,atunci când aceste modific�ri 
sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucr�ri,precum �i în cazul în 
care re�eaua stradal� sau condi�iile generale din zon� nu mai permit circula�ia mijloacelor 
de transport în condi�ii de siguran�� �i eficien�� normale.  

Art.24.Concesionarul va solicita aprobarea concedentului pentru întreruperea 
func�ion�rii unor trasee definitiv sau pe o perioad� determinat�,când cererea de transport 
este sub 50% din capacitatea minim� oferit� care ar asigura un interval de succedare între 
vehicule de peste 60 de minute,când neplata taxei de c�l�torie a devenit fenomen de mas� 
sau când se produc fenomene antisociale care pun în pericol integritatea 
vehiculelor,instala�iilor sau a personalului propriu.Cererea concesionarului nu va putea fi 
refuzat� de concedent f�r� un motiv întemeiat. 

Art.25.Concesionarul va elabora �i va supune aprob�rii concedentului programe 
proprii anuale de dezvoltare. 

Art.26.Operatorul de transport public local de c�l�tori nu poate transmite unei ter�e 
persoane serviciile �i drepturile ce decurg din contractul de concesiune. 

Art.27.La încetarea contractului de concesiune,concesionarul va preda 
concedentului,conform prevederilor contractului,toate bunurile care sunt în folosin�� la 
acea dat�,în starea tehnic� corespunz�toare duratei de func�ionare realizate. 

Art.28.(1)Concesionarul va prezenta în fiecare an concedentului un raport cu 
capitolele:comercial,exploatare,social,tehnic �i financiar. 

            (2)Raportul va cuprinde minimum urm�toarele elemente: 
a)situa�ia îndeplinirii parametrilor de performan�� din contractul de concesiune; 
b)gradul de acoperire a cererii de transport ; 
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c)rela�iile generale prestator-beneficiar ; 
d)situa�ia evenimentelor tehnice �i de circula�ie; 
e)situa�ia personalului:num�r,structur�,accidente de munc�,starea de s�n�tate; 
f)rela�iile sociale patronat-sindicate; 
g)starea tehnic� a infrastructurii �i a mijloacelor de transport; 
h)analiza comparativ� a costurilor de exploatare; 
i)stadiul de realizare a programelor de investi�ii; 
j)execu�ia bugetului de venituri �i cheltuieli. 
Art.29.Alte obliga�ii ale operatorului de transport: 
 a)s� utilizeze pe perioada execut�rii transportului placa de traseu �i indicativul 

stabilit pentru traseul respectiv,plasate la loc vizibil în fa�a �i în spatele mijlocului de 
transport �i iluminate corespunz�tor; 

b)placa de traseu va con�ine nominalizarea capetelor de traseu între care se execut� 
cursa respectiv�; 

c)mijlocul de transport,pe p�r�ile laterale,va avea inscrip�ionat� denumirea 
executantului transportului 

d)s� spravegheze urcarea �i coborârea c�l�torilor,s� nu porneasc� din sta�ii cu u�ile 
deschise sau cu c�l�tori afla�i pe mijlocul de transport,precum �i cu c�l�tori ag��a�i de 
exteriorul caroseriei; 

e)s� nu admit� 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,v�t�m�ri corporale sau,prin natura 
materialului,pot constitui obiecte ori m�rfuri interzise transportului public; 

f)s� nu circule cu supraînc�rc�tur�,peste capacitatea maxim� admis�; 
g)s� asigure spa�iile necesare pentru bagajele de mân� ale c�l�torilor; 
h)s� nu opreasc� pentru urcare �i coborâre decât în spa�iile special 

amenajate,prev�zute în programul de circula�ie; 
i)s� utilizeze numai legitima�iile de c�l�torie cu regim special,asigurate de c�tre 

autoritatea administra�iei publice locale; 
j)s� nu permit� transportul c�l�torilor decât pe baz� de legitima�ii de c�l�torie 

valabile; 
k)s� asigure c�l�torii �i bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 

operatorului; 
l)s� eviden�ieze într-o fi�� special�,eliberat� prin grija concedentului,cursele sosite 

�i plecate,la fiecare cap�t de linie; 
m)s� asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 
n)s� asigure informarea anticipat� a publicului c�l�tor în leg�tur� cu 

modificarea/suspendarea unei curse sau a unui traseu în caz de for�� major�; 
o)s� asigure efectuarea în termen a inspec�iei tehnice periodice la mijloacele de 

transport utilizate; 
p)s� asigure periodic �i ori de câte ori este nevoie salubrizarea,sp�larea �i 

dezinfectarea mijloacelor de transport; 
q)s� asigure efectuarea verific�rilor medicale �i psihologice ale conduc�torilor de 

autovehicule �i tramvaie �i s� �in� eviden�a acestora; 
r)s� asigure testarea preg�tirii profesionale a conduc�torilor de autovehicule �i 

tramvaie �i eviden�a acestora; 
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s)s� asigure condi�iile de execu�ie a transportului în condi�ii de 
regularitate,siguran�� �i confort; 

t)s� asigure afi�area în salonul mijlocului de transport a numelui conduc�torului 
acestuia,a programului de circula�ie,a instruc�iunilor privind modul de desf��urare a 
transportului,a obliga�iilor publicului c�l�tor �i a altor informa�ii de utilitate public� 
privind transportul,stabilite prin reglement�rile în vigoare; 

u)s� aib� instala�ia de înc�lzire/condi�ionare a aerului în salonul mijlocului de 
transport în stare de func�ionare,ori de câte ori este necesar; 

v)s� asigure aspectul estetic corespunz�tor al mijlocului de transport; 
w) s� existe locuri rezervate pentru persoane cu handicap, b�trâni �i persoane cu 

copii în bra�e; 
Art.30.Concesionarul are �i alte drepturi �i obliga�ii ce rezult� din prevederile OG 

86/2001,aprobat� cu modific�ri prin Legea nr.284/2002,precum �i din Normele-cadru 
privind organizarea �i func�ionarea serviciilor regulate de transport public de c�l�tori. 

 
 

CAPITOLUL IV 
                 Drepturile �i obliga�iile concedentului 
 
Art.31.În conformitate cu principiile autonomiei locale,ale protec�iei sociale �i 

�inând seama de caracteristicile acestui serviciu public,concedentul poate asigura 
concesionarului o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea �i 
dezvoltarea re�elelor de transport public local de c�l�tori,infrastructur� �i vehicule,prin 
urm�toarele mijloace: 

a)diferen�� de tarif pentru protec�ia social�; 
b)aloca�ie bugetar� pentru cheltuieli de capital ; 
c)garan�ii pentru credite interne �i externe. 
Art.32.Concedentul stabile�te durata contractului de concesiune �i o comunic� o 

dat� cu organizarea licita�iei. 
Art.33.Concedentul aprob�,la propunerea concesionarului,tarifele pentru plata 

presta�iilor utilizate în transportul public local de c�l�tori. 
Art.34.În cazul existen�ei unor reglement�ri privind acordarea de gratuit��i sau 

reduceri de tarif pentru unele categorii de persoane,concedentul acord� concesionarului 
contravaloarea corespunz�toare acestora. 

Art.35.Concedentul va promova,inclusiv la propunerea concesionarului,facilit��i �i 
priorit��i în organizarea traficului pentru mijloacele de transport public local de c�l�tori 
(benzi sau culoare proprii separate fizic de restul traficului prin borduri,marcaje sau alte 
sisteme;semaforizare preferen�ial� la traversarea intersec�iilor,prioritate la plecarea din 
sta�ie etc.). 

Art.36.Concedentul va analiza, în vederea accept�rii, propunerile concesionarului 
privind modalitatea de concesionare a serviciului de transport pe întreaga re�ea de 
trasee,pe anumite grupe din re�ea sau pe anumite trasee,dup� caz. 

Art.37.Concedentul are obliga�ia s� informeze operatorul de transport public local 
de c�l�tori,cu 72 de ore înainte,în leg�tur� cu efectuarea unor lucr�ri în zonele de 
desf��urare a activit��ii de c�tre concesionar. 

Art.38.Concedentul asigur� desz�pezirea traseelor de transport cu autobuze �i 
troleibuze. 
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Art.39.Concedentul asigur� starea tehnic� corespunz�toare a carosabilului de pe 
întreaga re�ea de trasee �i a trotuarelor din zona sta�iilor de oprire a mijloacelor de 
transport public local de c�l�tori, semnalizarea rutier�, iluminarea zonelor sta�iilor �i a 
trecerilor de pietoni.  

Art.40.Concedentul are dreptul de control asupra desf��ur�rii transportului public 
local de c�l�tori. 

Art.41.Concedentul are dreptul de a asigura tip�rirea, distribu�ia, precum �i 
vânzarea legitima�iilor de c�l�torie când acestea nu se vând în mijlocul de transport. 

Art.42.Concedentul are �i alte drepturi �i obliga�ii ce rezult� din prevederile 
Ordonan�ei Guvernului nr. 86/2001, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr.284/2002, 
precum �i din Normele-cadru privind organizarea �i func�ionarea serviciilor regulate de 
transport public local de c�l�tori. 

 
 

  CAPITTOLUL V 
                                              Solu�ionarea litigiilor 
 
 Art.43.(1)Neîn�elegerile rezultate din executarea contractului de concesiune se vor 
solu�iona de c�tre p�r�i pe c�i amiabile. 
  (2)Eventualele litigii se vor solu�iona pe calea contenciosului administrativ 
sau a instan�elor judec�tore�ti, potrivit legii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


