PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de
oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în
municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea „Regulamentului pentru
efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului
public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat
cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”,
văzând raportul de specialitate al Compartimentului Transport Public Local de Călători, Siguranţa
Circulaţiei, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, ale
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 intrat în vigoare în 31 decembrie 2009 privind serviciile publice de transport de
călători pe cale ferată (șine) și rutier, denumit în continuare ”Regulamentul (CE) 1370/2007, Ordinului nr. 353/2007
privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor
umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii
de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public
local, ale Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor – cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor, ale Ordinului nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizaţiilor de transport
în domeniul serviciilor de transport public local, Ordin nr. 140 privind modalitatea de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. (1) La nivelul municipiului Botoşani, serviciile de transport public local se organizează ca servicii
comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes
economic şi social general desfăşurate sub controlul şi coordonarea Consiliului Local şi Primarului municipiului
Botoşani, în scopul asigurării transportului public local.
(2) La nivelul municipiului Botoşani se organizează următoarele servicii de transport public local:
a) serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu tramvaie;
b) serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze;
c) serviciul de transport public cu autoturisme în regim de taxi;
d) serviciul de transport public cu autoturisme în regim de închiriere;
e) serviciul de transport public local de mărfuri;
f) serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
g) serviciul de transport public local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
h) serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual;
i) serviciul de transport public local de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci;
(3) Serviciile de transport public local prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi e) rămân supuse reglementării
instituite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 56 din 10.03.2008 privind aprobarea
numărului maxim de autorizaţii taxi şi copii conforme, precum şi autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi
controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere şi a activităţii de
dispecerat taxi.

Art. 2 (1) Principalele caracteristici ale serviciilor de transport public de persoane, prin curse regulate efectuate
cu tramvaie sau cu autobuze sunt:
a) se efectuează de către un transportator autorizat/operator de transport rutier, astfel cum acesta este
definit şi licenţiat conform prevederilor ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, sau de către un
transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform Legii nr. 92/2007;
b) se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a municipiului Botoşani;
c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local al municipiului
Botoşani;
d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, care are deschis punc
de lucru în municipiul Botoșani, cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze sau tramvaie, deţinute
în proprietate sau în baza unui contract de leasing, , înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau
municipiul Botoșani. În condiţiile Legii nr.92/2007 transportul realizat cu tramvaie se realizează de către
transportatorii autorizaţi;
e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la
persoanele transportate un tarif pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim
este stabilit de ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,;
g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate
şi eliberate conform Ordinului nr. 972/2007 şi al Ordinului nr. 353/2007;
(2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele
documente după caz:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului
de transport/transportator autorizat;
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 la muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajelor acestora pentru riscuri de accidente ce cad în
sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
h) certificat de competenţă profesională a conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, după caz;
Art. 3 (1) – Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
speciale sunt:
a) se efectuează tur – retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului
de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de
personae şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la
locul de muncă;
b) se desfăşoară pe raza municipiului Botoşani ;
c) se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui
contract de leasing pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de Primăria Municipiului
Botoşani, în condiţiile stabilite prin Ordinul nr. 353/2007 şi al Ordinului nr. 972/2007.
(2) - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul Botoşani, sau în baza unui
contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul
de transport rutier;
b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform prevederilor ale
O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul unde îşi desfăşoară
activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;
d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat
transportul, contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat
între aceştia;

e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile.
(3) - Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:
a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul
şi operatorul de transport rutier;
b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;
c) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
d) copia conformă a licenţei de transport.
e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului
de transport;
f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat
în baza unui asemenea contract;
g) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajelor acestora pentru riscuri de accidente ce cad în
sarcina operatorului de transport, în copie;
i) certificat de competenţă profesională a conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil după caz;
j) legitimaţii de serviciu valabile eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate , în
cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici.
Art. 4 (1) – Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate
serviciilor funerare sunt:
a) serviciul se realizează cu vehicule special amenajate deţinute de transportatorul autorizat în proprietate
sau în baza unui contract de leasing şi certificate de către Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, ca fiind conforme
cu prevederile H.G. nr. 741/2016;
b) transportul se efectuează în municipiul Botoşani sau între municipiul Botoşani şi alte localităţi;
c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la persoanele care au
comandat executarea serviciului un tarif pe bază de document fiscal.
(2) Conducătorul vehiculului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;
b) documentul fiscal care atestă că serviciul de transport respectiv a fost plătit anticipat.
Art. 5 (1) – Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual sunt
a) Serviciul se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de contract
de transport încheiat cu utilizatorul transportului.
b) Serviciul se poate efectua în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi, în trafic judeţean,
interjudeţean sau internaţional.
(2) Conducătorul vehiculului are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului
public local de mărfuri în regim contractual, următoarele documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;
b) contractul de transport;
c) actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului
autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care
conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.
Art. 6 (1) Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci
sunt:
(a) Serviciul se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de documente
fiscale pentru contravaloarea transportului percepută şi încasată de la utilizatorul transportului.
(b) Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci se realizează în localitatea de autorizare
sau între aceasta şi alte localităţi din judeţ ori din judeţele limitrofe.
(2) Conducătorul vehiculului are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public
local de mărfuri cu tractoare cu remorci, următoarele documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;
c) actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia, în condiţiile în care marfa nu
face obiectul bunurilor din gospodăria proprie a utilizatorului;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului
autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care
conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule rutiere depăşeşte 3,5 tone;
h) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.
Art. 7 Accesul operatorilor autorizaţi şi selectaţi la infrastructura tehnico-edilitară aferentă transportului public
local , aflat în proprietatea municipiului Botoşani, se face pe bază de contract de delegare a gestiunii, încheiat în
condiţiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 140 privind modalitatea de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local şi normelor locale elaborate şi adoptate
prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Botoşani.
Art. 8 Se stabilesc traseele şi programul de transport pentru transportul public local de persoane, prin curse
regulate, efectuate cu tramvaie, respectiv cu autobuze, potrivit anexelor nr. IV şi V, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 9 Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de persoane
prin curse regulate , conform anexei nr. VI la prezenta hotărâre.
Art. 10 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, conform anexei nr.I la prezenta
hotărâre pentru:
1) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze şi tramvaie;
2) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
3) servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
4) servicii de transport public local de mărfuri în regim contractual;
5) servicii de transport public local de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci;
Art. 11 Se aprobă Contractul – cadru pentru concesionarea transportului public local de călători, conform anexei
nr.II şi Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local, conform anexei nr.III la prezenta hotărâre.
Art. 12 (1) Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public de
persoane, prin curse regulate efectuat cu tramvaie, pe o perioadă de 10 ani, către S.C. “ELTRANS” S.A. Botoşani,
societate ce are ca unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Botoşani.
(2) Se aprobă delegarea gestiunii serviciilor de transport public local de persoane, prin curse regulate,
efectuate cu autobuze, prin procedură competitivă - licitaţie publică.
Art. 13 Se aprobă Normele privind stabilirea, modificarea şi ajustarea tarifelor pentru serviciile de transport
public local de persoane conform anexei nr. VII la prezenta hotărâre.
Art. 14 Se aprobă modul de organizare şi desfăşurare a procedurii de delegare a gestiunii prin licitaţie publică a
transportului public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, conform anexei nr. VIII la
prezenta hotărâre.
Art. 15 Durata „Contractului de delegare a gestiunii privind prestarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze” se prelungeşte până la aprobarea prin hotărâre a Consiliului
Local atribuirea noului contract de delegare a gestiunii ofertantului câştigător, dar nu mai mult de doi ani de zile.
Art. 16 Atribuţiile serviciilor de transport public local vor fi executate de către Compartimentul Transport Public
Local de Călători, Siguranţa Circulaţiei, din cadrul Direcţiei Edilitare.
Inițiator,
Primar Cătălin Mugurel Flutur

Avizat pentru legalitate,
Secretar, Oana Gina Georgescu

ANEXA nr. I la H.C.L.

Regulament pentru efectuarea transportului public local
CAP. I
Art. (1) - DISPOZIŢII GENERALE
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local,
definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă,
condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi utilizatorii
serviciilor.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor servicii de transport public local:
a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze şi tramvaie;
b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;
c) servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
d) servicii de transport public local de mărfuri în regim contractual;
e) servicii de transport public local de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci;
(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentului
regulament, ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în vigoare din
domeniul transporturilor rutiere.
(4) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la
îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport,
infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic.
(5) Efectuarea serviciului de transport public local trebuie să asigure:
a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public
local de persoane prin curse regulate;
b) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale defavorizate;
c) informarea publicului călător;
d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi
confort;
e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente;
f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
(6) În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
a. activitate de transport public local - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea
mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii
prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art.1 alin. (2) din hotărâre;
b. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primăriei;
c. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul
îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local;
d. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de traseu, care cuprinde în principal
cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort;
e. copie conformă a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza
autorizaţiei de transport sau, după caz, a licenţei de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile
de vehicule rutiere deţinute conform legii, care atestă atribuirea unuia dintre serviciile de transport public local
nominalizate la art.1 alin. (2) din hotărâre;
f. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de transport de către Autoritatea
Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport
rutier la operaţiuni de transport rutier;
g. licenţă de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile legii, care
atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională,
aceasta având acces la transportul rutier public;

h. licenţă de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public
local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform
programului de transport;
i. manager de transport -înseamnă o persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva
întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă
persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile
de transport ale întreprinderii respective;
j. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care
conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor;
k. program de transport public local - programul propus şi aprobat de Consiliul Local , prin care se stabilesc
traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Botoşani, programele
de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor necesare;
l. staţie publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local 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;
m. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe obiective, cuprinse între două capete, pe care se
efectuează transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale;
n. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de
transport public local.
ART. 2 Transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze şi tramvaie
(1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii
de transport rutier/transportatorii autorizaţi care deţin licenţe de traseu valabilă.
(2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza municipiului
Botoşani.
(3) Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de transport în
comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport/transportatorului autorizat;
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) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina
operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil ;
h) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România , în cazul conducătorilor auto străini.
(4) Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin
curse regulate, însoţită de caietul de sarcini al acesteia şi de programul de circulaţie.
(5) Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport
în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulaţie.
6) Se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local al Municipiului Botoşani.
7) Se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, care are deschis punct de
lucru în municipiul Botoșani, cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze sau tramvaie, deţinute în
proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau municipiul
Botoșani. În condiţiile prezentei hotărâri, transportul realizat cu tramvaie se realizează de către transportatorii
autorizaţi.
8) Persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii.
9) Pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele
transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este
stabilit de Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

10) Transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, elaborate şi
eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobate
prin ordin al ministrului, denumite în continuare Norme.
11) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte, la controlul în trafic, următoarele
documente :
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport/transportatorului autorizat;
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 conducătorului auto străin.
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina
operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, după caz.
ART. 3 Transport public local de persoane prin curse regulate speciale
(1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează numai de către
operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă.
(2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe teritoriul
municipiului Botoşani.
(3)Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public de
persoane prin curse regulate, următoarele documente:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul şi
operatorul de transport rutier;
c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;
d) copia conformă a licenţei de transport;
e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport;
f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina
operatorului de transport, în copie;
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil;
i) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorului auto stăini.
j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul
transportului angajaţilor instituţiilor.
(4)Licenţa de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar
efectuării traseului.
(5) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public
efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de
către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume:
transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la
instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă.
(6) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale se realizează de către operatorii de
transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de traseu şi
caiete de sarcini elaborate şi eliberate de Consiliul Local al Municipiului Botoşani, în condiţiile stabilite prin Norme.
(7) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ
următoarele condiţii:
a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul Botoşani, sau în baza unui contract de
leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport
rutier;

b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat conform Ordonanţei Guvernului
nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul unde îşi desfăşoară activitatea
sau la domiciliu/reşedinţă;
d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul
contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceştia;
e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile.
(8) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte, la controlul în trafic, următoarele
documente :
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de Primăria Municipiului Botoşani;
b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul şi
operatorul de transport rutier;
c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport;
d) copia conformă a licenţei de transport;
e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de
transport;
f) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina
operatorului de transport, în copie;
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, după caz;
i) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorului auto străin.
j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul
transportului angajaţilor instituţiilor.
ART. 4 Transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare
(1) Serviciul se realizează de transportatorii autorizaţi de către Primăria Municipiului Botoşani, pe raza
municipiului Botoşani sau între aceasta şi alte localităţi, pe bază de document fiscal pentru tariful perceput şi
încasat de la persoanele care au comandat serviciul.
(2) Transportatorii autorizaţi / conducătorii auto au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului următoarele
documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;
b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului
autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care
conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale.
ART. 5 (1) – Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local de mărfuri în regim contractual
sunt
a) Serviciul se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de contract
de transport încheiat cu utilizatorul transportului.
b) Serviciul se poate efectua în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localităţi, în trafic judeţean,
interjudeţean sau internaţional.
(2) Conducătorul vehiculului are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului
public local de mărfuri în regim contractual, următoarele documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;
b) contractul de transport;
c) actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului
autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care
conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.

ART. 6 (1) Principalele caracteristici ale serviciului de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci
sunt:
(a) Serviciul se realizează de către transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bază de documente
fiscale pentru contravaloarea transportului percepută şi încasată de la utilizatorul transportului.
(b) Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci se realizează în localitatea de autorizare
sau între aceasta şi alte localităţi din judeţ ori din judeţele limitrofe.
(2) Conducătorul vehiculului are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public
local de mărfuri cu tractoare cu remorci, următoarele documente:
a) copia conformă a autorizaţiei de transport;
b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;
c) actele de însoţire a mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia, în condiţiile în care marfa nu
face obiectul bunurilor din gospodăria proprie a utilizatorului;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului
autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care
conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat
în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane,
valabil, în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule rutiere depăşeşte 3,5 tone;
h) documente specifice transporturilor de mărfuri perisabile, mărfuri periculoase, deşeuri, animale vii.
CAP. II Condiţiile privind efectuarea transportului public local
A. Obligaţii
ART. 7.
Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate/ regulate speciale cu respectarea următoarelor obligaţii:
1.să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului(nr. Traseului)
şi a capetelor traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin mijloace vizuale cu privire
la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice
care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, şi a obligaţiilor publicului călător ;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor în toate staţiile din programul de circulaţie;
5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a
curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător;
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale
care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi
la transport;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate,
persoane cu copii în braţe;
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din staţii cu uşile deschise
sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;
11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz,
tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale
sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului,
pot murdări, ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport;
13. să îmbarce/debarce călătorii numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie;
14. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special;
15. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile ;
16. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;
17. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;

18. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;
19. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport,
de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz de eveniment,
incident, accident sau alte situaţii care pot afecta desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor
asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul;
20. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau
a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi pentru intervenţii la reţeaua electrică de contact
sau calea de rulare a tramvaielor etc.;
21. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de
circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră;
22. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
23. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
24. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de
funcţionare;
25. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;
26. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;
27. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a incendiilor, precum
şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
28. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică
efectuată la termen;
29. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau a hotărârii de dare
în administrare;
30. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători;
31. să fundamenteze şi să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Botoşani tarifele ce vor fi
utilizate în activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate;
32. alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
ART. 8. Utilizatorii serviciilor de transport public local au următoarele obligaţii:
1. să deţină legitimaţii de călătorie valabile;
2. să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor
menţionate lizibil pe acestea;
3. să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
4. să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de serviciu, precum şi cu ceilalţi
utilizatori.
B. Drepturi
ART. 9. Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local au
următoarele drepturi:
1. operatorii de transport care desfăşoară activitatea în baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul
să întrerupă prestarea serviciului de transport în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către
concendent, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute
în contractul de delegare a gestiunii;
2. să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate;
3. să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, cu rata
inflaţiei;
4. 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 operaţiunilor de transport, în cazul
transportului public local de persoane prin curse regulate;
5. să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin
curse regulate;
6. să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condiţiile
stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

7. 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
condiţiilor prevăzute în acesta;
8. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se pot
adresa instanţei competente.
9.
ART. 10. Utilizatorii serviciilor de transport public local au următoarele drepturi:
1. să beneficieze , liber şi nediscriminatoriu , de serviciul transport public local de călători,
2. să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local de călători;
3. să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile Consiliului Local al Municipiului Botoşani cu privire la transportul
public local;
4. să conteste hotărârile Consiliului Local al Minicipiului Botoşani, în vederea prevenirii sau reparării unui
prejudiciu provocat de acestea, în condiţiile legii;
5. să beneficieze de facilităţi pentru plata serviciului de transport public local, în condiţiile legii.
CAP. III. Indicatori de performanţă
ART 11. Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local prin curse regulate sunt
prezentaţi în tabelul următor.
Nr.
Crt.
1

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Nr. de curse/trasee neexecutate
sau întârziate faţă de programul
de circulaţie

CUANTIFICARE

VERIFICARE

respectarea
programului
de
circulaţie-abateri permise 15 min pe zi
la total curse
- adaptarea frecvenţei funcţie de
afluxul de călători din timpul zilei

periodic
cu
motivare în scris
pentru
nerespectarea
programului
de
circulaţie
- de fiecare dată cu
motivarea în scris
pentru
nerespectarea
programului
de
circulaţie
- de fiecare dată cu
motivarea în scris
pentru
nerespectarea
programului
de
circulaţie
- de fiecare dată cu
motivare în scris

2

Nr. de trasee pe care operatorul
nu a efectuat transportul pe o
perioadă mai mare de 24 de ore

- respectarea programului de circulaţie

3

Nr. total de mijloace de
transport
utilizate
zilnic
comparativ cu nr. prevăzut în
programul de circulaţie

- respectarea programului de circulaţie

4

Nr. de reclamaţii ale călătorilor
privind calitatea transportului

5

Nr. autovehiculelor atestate
Euro 4 sau Euro 5 raportat la nr.
total de autovehicule

6

Vechimea
mijloacelor
de
transport şi dotările de confort

7

Despăgubiri plătite , pentru
nerespectarea condiţiilor de

- nr. reclamaţii justificate
- nr. reclamaţii rezolvate
- nr. reclamaţii la care nu s-a răspuns
în termenul legal
- înlocuirea mijloacelor de transport se
va face cu autovehicule care să aibă cel
puţin norma Euro a autovehiculului
înlocuit
- înlocuirea mijloacelor de transport se
va face cu autovehicule având anul de
fabricaţie mai mare cu cel puţin un an
şi cel puţin aceleaşi dotări de confort
ca autovehiculul înlocuit
- sumele plătite, motivul şi cine este
responsabil

- de fiecare dată

- de fiecare dată

- de fiecare data cu
motivare în scris

8

9

10

calitate şi de mediu privind
desfăşurarea transportului
Nr. de abateri constatate şi
sancţionate
de
personalul
împuternicit
privind
nerespectarea
prevederilor
legale
Nr. de accidente de circulaţie
produs din vina personalului
propriu sau al operatorului de
transport/
transportatorului
autorizat
Gradul maxim de aglomeraţie
acceptat

11

Pachet minim de servicii
obligatoriu de asigurat

12

Minimizarea tarifelor aplicate

- recuperarea daunelor

- de fiecare dată

- recuperarea daunelor

- de fiecare dată

-nr. locuri pe scaune+nr. locuri în
picioare pt tramvaie conf. Cărţii
tehnice
-nr. locuri pe scaune pt autobuze conf.
Certificatului de înmatriculare

- periodic

Pt. tramvaie-asigurarea
abonamentelor pt. categoriile de
persoane defavotizate
-abonamente călători
-asigurare distribuire bilete în
mijloacele de transport sau în fiecare
staţie(şi pt autobuze)
-reducerea
impactului
creşterii
preţurilor asupra biletelor

-periodic

Cap. IV Contravenţii şi sancţiuni
ART. 12. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie
infracţiune, şi se aplică :
1. Operatorului / transportatorului, pentru următoarele fapte:
a. nerespectarea prevederilor art. 2, alin. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 , a prevederilor art. 3, alin. 1, 2, 3, 5, 6, 7 şi a
prevederilor art. 4,5 şi 6 după caz;
b. nerespectarea programelor de circulaţie , după caz;
c.nerespectarea condiţiilor tarifare stabilite ;
d.neoprirea în staţiile stabilite la autorizare , după caz;
e.nerespectarea prevederilor privind desfăşurarea transportului în condiţii de siguranţă, confort şi
regularitate ;
f.nerespectarea condiţiilor de salubrizare a mijloacelor de transport şi a protejării mediului ;
g.nerespectarea prevederilor caietului de sarcini şi a contractului de delegarea serviciului de transport
public local de călători;
2. Conducătorului auto, pentru următoarele fapte:
a.nerespectarea prevederilor art. 2, alin. 11 , a prevederilor art. 3, alin. 8, a prevederilor art. 4,5 şi 6 după
caz;
b.nerespectarea programului de transport, a traseului sau a staţiilor aferente acestuia, după caz.
3. Utilizatorului, pentru următoarele fapte:
a.neachitarea contravalorii biletului de călătorie ;
b.neprezentarea la control a biletului de călătorie, a abonamentului sau a legitimaţiei de serviciu valabilă,
după caz.
4. Sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 pct. 1-3 se face astfel:
a) – cele de la art. 12 pct. 1 cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
b) – cele de la art. 12 pct. 2 cu amendă de la 200 lei la 400 lei;
c) – cele de la art. 12 pct. 3 cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

5. Dispoziţiile prezentului Regulament, referitoare la contravenţii, se completează cu prevederile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Contravenientul are posibilitatea de a achita în termen de 48 de ore de la data încheierii sau comunicării
procesului verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 12.
7. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face, după caz, de către :
- împuterniciţii Primarului Municipiului Botoşani,
- reprezentanţii SC « ELTRANS » SA BOTOŞANI, în limita atribuţiilor stabilite prin norme,
- reprezentanţii Poliţiei Locale Botoşani
- reprezentanţii Poliţiei Rutiere a municipiului Botoşani, numai pe raza municipiului Botoşani.

ANEXA nr. II la H.C.L.
CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii (prin procedură competitivă/atribuire directă) serviciului de transport public local
de persoane efectuat cu autobuze / tramvaie în municipiul Botoşani,
Nr.
/
Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local (prin procedură
competitivă/atribuire directă) a fost încheiat la data de …………………….. între:
1) MUNICIPIUL BOTOŞANI, persoană juridică, cu sediul în Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.1, judeţul Botoşani,
având cod fiscai 710236, cont nr. …………. , deschis la ……, reprezentat prin Cătălin Mugurel Flutur, având funcţia
de Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritate Contractantă,
şi
2) Operator de Transport/Transportator autorizat, S.C. ……………., cu sediul principal în ……………,
………….. nr., judeţul ………………, înregistrat sub nr. …………..la Registrul comerţului …….., având contul
…………. deschis la ……………., codul unic de înregistrare ………………, reprezentat legal prin ……………….,
având funcţia de ………….., în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,
ÎNTRUCÂT:
(A) Acest contract este încheiat în baza legislaţiei specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători,
şi anume:
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European;
- Legislatia națională cu privire la transportul public local de călători, indicată în Anexa 1.
(B) Contractul a fost încheiat ca urmare a Procedurii competitive, potrivit prevederilor legale aplicabile, si atribuit
Operatorului conform hotararii de atribuire;
(C) Au fost respectate toate cerinţele privind publicitatea intenţiei de atribuire a contractului, potrivit art. 7(2) din
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007
(D) Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general și stabilirea
condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de călători în municipiul Botoşani.
PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părţile convin să încheie prezentul contract după cum urmează:
CAP. 1 DEFINIŢII
În măsura în care nu se prevede altfel, termenii şi expresiile folosite în Contract vor avea următorul înţeles:
„A.N.R.S.C.” - Înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
„Procedura competitivă” - Înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea Serviciului
de transport public local Operatorului, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 92/2007 și acelorlalte dispozitii
legale aplicabile. Procedura competitivă este cea reglementată de articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007.
“Atribuire Directa” Înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea Serviciului de
transport public local, fără licitaţie public sau negociere directă , potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr.

92/2007, direct Operatorului. Atribuirea direct avută în vedere este cea reglementată de art. 2 lit. b) din Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire direct se înţelege atribuirea unui contract de servicii publice unui
anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă.
„Autoritate de autorizare” Înseamnă structura locală cu atribuţii de organizare, reglementare, autorizare,
monitorizare şi control al serviciului public de transport de călători, înfiinţată în aparatul de specialitate al primarului,
al primarului municipiului București, al consiliului judeţean, respectiv în aparatul tehnic al asociaţiilor
intercomunitare de transport public;
„Autoritatea Contractantă” Înseamnă autoritatea locală competentă: Orașul/ Municipiul/ Județul/ Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară de transport public local („ADI”), care are competenţa legală de a delega grestiunea
Serviciului de transport public local şi capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă.
“Autobuz” - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h,conceput şi
construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului auto;
„Compensație” Reprezintă compensați de serviciu public, definite la art. 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă
din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada
respectivă
„Contract” Înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, inclusiv toate
anexele la acesta. Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera i) din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate
competentă şi un operator de serviciu public cu scopul de a încredinţa respectivului operator de serviciu public
gestionarea şi exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligaţii de serviciu public
„Diferențe de tarif” Reprezinta sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din
bugetele altor institutii stabilite prin lege, aferente acoperirii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la
legitimatiile de calatorie individuale pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 8 din prezentul Contract
și Anexei 7
„Drept exclusiv” Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un
operator de servicii publice pe o anumită rută sau reţea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea
operator.
„Efectul financiar net” Înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu
Obligaţia de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit 9 Anexei la Regulamentul nr. 1370/2007 și
va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în
situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9.
„Licență de traseu” Înseamnă actul tehnic şi juridic emis de Autoritatea de transport, opozabilă față de organele cu
atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local sau județean de transport
călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze sau autocare, pe un anumit traseu şi conform
Programului de Transport
„Obligații de serviciu public” (OSP/PSO) Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera
(e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate
competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar
ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în
aceleași condiții fără a fi retribuit
„Operator” Înseamnă societatea comerciala care are competenţa şi capacitatea recunoscute de a presta serviciile de
transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condiţiile reglementărilor în vigoare, şi care asigură
nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia.Operatorul este un operator de
serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau
privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători sau orice
organism public care prestează servicii publice de transport de călători.
„Program de circulaţie” Înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate,
care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor. Programele de
circulatie sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul Contract,
atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.2.

„Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare” Înseamnă programul de întreținere și
reparare a infrastructurii de transport, asumat de Operator și aprobat de Autoritatea Contractantă în conformitate cu
prevederile art. 12.1.4 din prezentul Contract
„Programul de investiţii” Înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul de Investiții al Autorității
Contractante, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3
„Programul de investiții al Autorității Contractante” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții
asumate de Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic,
cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.2.
„Programul de investitii al Operatorului” Înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către
Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din
fonduri proprii ale Operatorului, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.1.
„Programul de transport” Înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de Transport Public local de
persoane (întocmit şi aprobat de Autoritatea Contractantă), prin care se stabilesc traseele pentru transportul public
local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Autorității Contractante, Programele de
Circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul şi capacitatea autobuzelor/tramvaielor necesare. Programul de
transport este atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.1
„Program de circulaţie” Înseamnă documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate,
care conţine în principal informaţii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor.Programele de
circulatie sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul Contract,
atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.2.
„Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare”Înseamnă programul de întreținere și reparare
a infrastructurii de transport, asumat de Operator și aprobat de Autoritate Contractantă în conformitate cu prevederile
art. 12.1.4 din prezentul Contract.
„Programul de investiţii” Înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul de Investiții al Autorității
Contractante, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.
„Raportul lunar de constatare” Înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 8.1 la prezentul Contract,
în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.
„Serviciu de transport public local” Înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea
persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevedereilor prezentului Contract,
conform Programului de Transport în orașul […]. Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul
prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport pe
raza administrativ-teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informaţii, un regim unic de taxare a
Titlurilor de transport şi un orar unic de transport. Serviciul de transport public local reprezintă transport public de
călători și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic
general, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza Autorității Contractante, potrivit
Programului de transport.Înseamnă suma operaţiunilor de transport care asigură ,nemijlocit, deplasarea persoanelor
cu ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform
Programului de transport al Operatorului, în oraşul …..
„Tarif de călătorie” Înseamnă prețul perceput de către Operator de la calatori în schimbul vânzării Titlurilor de
călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.
„Titluri de călătorie” Înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, legitimații de călătorie, carduri
magnetice sau contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise
conform prevederilor legale.
CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului
de transport public local cu autobuze/tramvaie, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Botoşani, de către
Autoritatea Contractantă Operatorului, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public.
2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:
i. Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în
prezentul Contract;
ii. Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;
iii. Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local pe traseele atribuite;
iv. Va avea dreptul de a vinde Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

v. Este titularul dreptului de exploatare asupra infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării
Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.1, numai cu aprobarea Autorităţii Locale.
2.3.Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului
Contract
CAPITOLUL 3. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC
3.1 În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de
transport public local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public
stabilite mai jos:
i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport
pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri / gratuități în conformitate cu politicile naționale de
transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotarârile Consiliului
Local, potrivit prevederilor prezentului Contract;
ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței,
regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;
iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în
prezentul Contract;
iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract şi în
legislaţia Europeană şi naţională;
v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu autobuzele/tramvaiele prevăzute în prezentul Contract,
potrivit Anexei 5.2.
CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA
CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:
i. bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul
executării Contractului, prevăzute în Anexa 4.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente,
dezvoltate şi modernizate cu subvenţii pentru investiţii de la bugetul local sau central; la încetarea Contractului,
acestea revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante;
ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorităţii Contractante, rezultate
prin folosirea surselor de finantare proprii ale Operatorului în condiţiile legii și care sunt utilizate de acesta în scopul
executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză,
Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator, în termen
de ___ zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare.
Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără
consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;
iii. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatoruluişi care sunt utilizate de către acesta în scopul
executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile proprii sunt
prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea
Operatorului.
CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Durata Contractului este de _______ ani.
5.2 Contractul poate fi prelungit prin act adiţional, în condiţiile legii.
5.3 De asemenea, Contractul poate fi prelungit, prin act adițional, în circumstanțele excepționale prevăzute de art. 5
(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
CAPITOLUL 6. REDEVENŢA
6.1 În schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 4.1, Operatorul se
obligă să plătească redevența Autorității Contractante, calculată anual ca ___% din totalul valorii ramase a bunurilor
concesionate, conform Anexei 4.1.
6.2 Operatorul va achita trimestrial Autorității Contractante valoarea redevenței anuale datorate, împărțită în tranșe
egale, cel târziu pâna la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată.
6.3 Plata redeventei se va face in contul ______ deschis la __________, codul de inregistrare fiscala al Autorității
Contractante este 3372882.

6.4 Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Autorității Contractante penalităţi de
întârziere, calculate prin aplicarea procentului de _____ %/zi de întârziere asupra sumei neachitate.
6.5 In caz de intarziere la plata a redeventei cu 90 de zile, Autoritatea Contractanta va executa garantia constituita de
Operator cu suma datorata de acesta.
CAPITOLUL 7. GARANȚIA
7.1 În termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de
garanție,în contul Autorității Contractante, o sumă de _________ lei,
reprezentand _____ % valoarea anuala a compensatiei, asa cum aceasta a fost estimata in Anexa 17 .
7.2 Garanţia se actualizează anual, cu rata inflaţiei şi se reîntregeşte trimestrial de catre Operator, până în ziua de 15
a primei luni a fiecărui trimestru.
7.3 Din garanţie se reţin, dacă este cazul, penalităţile şi orice alte sume datorate Autorității Contractante si
neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale invigoare.
7.4 Garanţia se restituie la sfârşitul prezentului Contract.
CAPITOLUL 8. DIFERENȚELE DE TARIF
8.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la
transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, precum și de orice alte
gratuități și reduceri ce reies din acte normative și hotărâri ale Consiliului Local Botoşani.
Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2.
8.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri
și gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Consiliului Local Botoşani.
8.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea integrala a
Abonamentelor sau Tarifelor stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie cu tarife reduse vândute și a numărului
de călătorii efectuate de fiecare categorie de călători care beneficiază de gratuități, determinate potrivit art. 8.4 de mai
jos.
8.4. Pentru realizarea decontărilor pentru Diferențele de tarif, Operatorul trebuie să facă dovada numărului de Titluri
de călătorie cu tarife reduse vândute și a numărului de călătorii efectuate de fiecare categorie de pasageri care
beneficiază de gratuități. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare.
8.5. Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de către Autoritatea Contractantă, în
baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. Operatorul are obligația de a emite factura până
la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face decontarea, la care va atașa dovezile prevăzute la art. 8.4 de
mai sus, pentru fiecare categorie de facilități în parte. Autoritatea Contractantă este obligată să facă plata în termen
de 15 zile de la emiterea facturii și depunerea dovezilor menționate de cătreOperator. Modelul de decont este prevăzut
în Anexa 7.4.
8.6 Suma reprezentand Diferența de tarif pentru luna respectiva facturata intra in calculul compensarii pentru luna
respectiva, indiferent de stadiul platii facturii pentru Diferența de tariff.
CAPITOLUL 9.COMPENSAȚIA
9.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public,
după urmãtoarea formulã:
Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare +
Profit rezonabil – Venituri ale Operatorului asociate Obligatiei de serviciu public
C = CE + Pr – V
C– reprezintă Compensația
CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după
următoarea formulă:
(C unitar x Km), unde
C unitar reprezintă costul în lei stabilit per km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei
10.1; C unitar este calculat cu includerea amortizarii lunare a investiţiilor operatorului si a cheltuielilor financiare
lunare aferente investițiilor (dobânzi şi alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiţii).
Amortizarea investitilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este
eligibila.
C unitar Tramvaie /2017 = […] lei/ km
Cunitar Autobuz/2017 = […] lei/ km

Km reprezintă numãrul de km efectivi realizati de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se
acorda Compensatia, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de
mijloc de transport;
Astfel
CE = C unitar autobuze x Km autobuze
CE = C unitar Tramvaie x Km Tramvaie
Pr – reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentand o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru
sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local
suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până
la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la total cheltuieli
eligibile CE. Pentru primul an al Contractului, rata profitului stabilita de Părți este de ______%.
V – reprezintă totalitatea veniturilor obținute de Operator în legătură cu prestarea Serviciului de
transport public local pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv
• venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este indreptatit,
• venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local,
• diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract,
9.2. Compensația va fi plătită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului
lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește
Compensația, potrivit Anexei 8.1 la prezentul Contract și a facturii emise de Operator în baza Raporului lunar de
constatare. Raportul lunar de constatare va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 15 a lunii
următoare celei pentru care seplătește Compensația.
9.3. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare sunt contestate de către Părți, acest lucru va fi
menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea Contractantă va plăti partea necontestată în termenul
prevăzut la art. 9.5 de mai jos, urmând ca pentru partea contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 23.
9.4. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de 5 zile de la
semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractant are obligația de a plăti Compensația Operatorului
în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă.
9.5. Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.
9.6. În vederea evitării supracompensării, în termen de ____de la aprobarea situaţiilor financiare anuale,Operatorul
va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2. Compensația anuală reprezintă
cea mai mică valoare dintre:
§ valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul
respectiv;
și
§ valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 9.1 de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta
valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efectiv, pe
categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale auditate.
9.7. În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât Compensația anuală
calculată potrivit art. 9.6 de mai sus, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante mentionat la art.6.4,
diferenţa rezultată, în termen de _____ zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.
9.8. Părțile vor datora penalităţi de întârziere în cuantum de ______% din suma datorată, pentru fiecare zi de
întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.
9.9. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Pretului pe km in cursul anului, in conditiile prevazute in Anexa
10.1. şi 10.2.
9.10.Modul de indexare al Pretului pe km este prevazut in Anexa 10.1 unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea
si receptionarea unor lucrari de investitii sau achizitia de vehicule/echipamente care au ca efect o influenta sensibilă
asupra costurilor Operatorului.
9.12. Fondurile acordate cu titlu de Diferente de tarif si de Compensare vor fi aprobate de Consiliului Local Botoşani
in functie de estimarile initiale si vor putea fi supuse rectificarilor ulterioare de buget, in vederea asigurarii necesarului
de sume pana la sfarsitul anului.
9.13. Valoarea estimata anuala a Compensatiei cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentata in Anexa
17.
CAPITOLUL 10. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE
10.1. Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea
Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către Operator în baza prezentului Contract.

10.2. La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în
Anexa 6.1.
10.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens,
Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu prevederile
din Anexa 6.3.
10.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit legii.
10.5 Transportul public de călători se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare a Serviciului de transportul public local aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Botoşani , care prevede obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor
obligaţii, inclusiv sancţiunile pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil.
10.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al Autorității
Contractante este realizat de către Administratorul Sistemului de Taxare.
10.7 Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2.
10.8 În termenul prevăzut prin Hotărârea Consiliului Loca Botoşani, Operatorul este obligat să aplice tarifele de
călătorie aprobate.
10.9 Pentru realizarea decontărilor intre Operator şi alţi operatori a veniturilor din vânzarea Titlurilor de călătorie
pentru Serviciile de transport public prestate de către fiecare Operator, se vor lua in considerare numarul de calatorii
efectuate. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare.
10.10. Plata către Operatorul beneficiar a cotei din Veniturile din tarife ce i se cuvin se va face lunar de către
Operatorul care a incasat veniturile, în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative.
Operatorul beneficiar are obligația de a emite factura până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face
decontarea, la care va atașa situaţia justificativă. Operatorul care a incasat veniturile este obligat să facă plata în
termen de 15 zile de la emiterea facturii și depunerea dovezilor menționate de către Operatorul beneficiar.
CAPITOLUL 11. INVESTIȚII
11.1 Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în
conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 3.1.
11.2 Costurile aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei 3.1 vor fi luate în considerare pentru
calculul compensării.
11.3 Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investitii al Autoritatii Contractante, desfășurate
de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare
aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) conform instrucțiunilor din Anexa 9.
11.4 Autoritatea Contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiții al Autorității
Contractante, prevăzut în Anexa 3.2.
11.5 Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiţii al Autoritatii Contractante,
desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta şi a prezentului Contract, se evidenţiază distinct şi se
comunică după recepţia lucrărilor Autorităţii Contractante pentru înregistrare în evidenţa patrimoniului public
concesionat.
CAPITOLUL 12. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC
12.1 Infrastructura de Transport
12.1.1 Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 și este formată din infrastructura
rutieră şi infrastructura de operare.
i. Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura de
transport concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public local si/sau infrastructura proprie utilizata
pentru prestarea serviciului.
ii. Autoritatea Contractantă are dreptul și obligația de a administra infrastructura rutieră.
Infrastructura rutieră constă în infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de
transport public local (strazi, semafoare, semnalistica rutiera etc).
12.1.2 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii de operare (deszăpezire, curăţenie şi salubrizare etc.) este obligația
Operatorului.
12.1.3 Responsabilitatea întreţinerii infrastructurii rutiere (deszăpezire, întreţinere rigole, curăţenie şi salubrizare,
etc.) este obligația Autorității Contractante sau a altor Autorităţi Publice competente.
12.1.4 Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare, până la data de
____ a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare
într-o condiție tehnică optima, pe care il va trimite spre aprobare Autoritatii Contractante.

12.1.5 Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și
aprobat potrivit clauzei 12.1.4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în
caz de accidente rutiere ori alte cazuri de avarie a infrastructurii de operare, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu
de ______ zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului
de transport public local.
12.2 Condiţii de exploatare a sistemului de transport
Condiţiile de exploatare a sistemului de transport de catre Operator sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/2007, în
Normele de aplicare ale acesteia şi actele normative prevăzute în Anexa 1, precum și în Programul de circulație și
Programul de transport, şi se vor modifica odată cu legislaţia aplicabilă.
12.3 Planificarea Serviciului
12.3.1 Autoritatea Contractantă este responsabilă de planificarea Serviciului de transport public local, inclusiv prin
intocmirea Programului de Transport. In acest sens, Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului in fiecare an,
pana la data de 1 octombrie, propunerea pentru Programul de transport pentru anul urmator.
12.3.2 Anterior datei de 15 octombrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității Contractante propuneri scrise
cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport (incluzand Programul de circulatie) pentru anul
următor.
12.3.3 Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului până la data de 1 noiembrie daca propunerile de
modificare a Programului de Transport sunt acceptate, astfel încât Programul de transport să poată fi finalizat şi
aprobat de către Autoritatea Contractantă nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an. În situaţia în care
Autoritatea Contractantă nu aprobă Programul de transport final până la data de 15 decembrie a anului curent,
Operatorul vacontinua să aplice Programul de transport existent, iar Autoritatea Contractantă va continua să plătească
Compensația în baza Programului de Transport existent.
12.3.4 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de
___% în plus, sau ___% în minus, față de numarul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres scris al
Operatorului.
12.3.5 Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către
Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective, inclusiv, dar fără a se limita la analizele rezultate din sondaje
de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau
evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de
___ zile de la primirea notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru
noul Program de transport este necesar în cazul în care cererea depăşeşte capacitatea de transport, precum și atunci
când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variaza față de cel precedent, pe oricare
din modurile de transport, cu mai mult de ___% în plus, sau __% în minus.
12.4 Cerinţele standard pentru vehicule
12.4.1 Operatorul va presta Serviciile de transport public local cu mijloace de transport:
i. Concesionate de către Autoritatea Contractantă Operatorului pentru prestarea Serviciului de transport public local
potrivit prezentului Contract;
ii. Care se află în proprietatea Operatorului ori deținute de Operator în baza unor contracte de leasing;
iii. Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei 3.1 sau ca urmare a unei
majorări de capital social.
12.4.2 Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local numai mijloace de transport care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
i. respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului;
ii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport
public local;
iii. respectă specificațiile tehnice din Anexa 5.1; și
iv. sunt prevăzute în Anexa 5.2.
12.4.3 Operatorul poate achiziționa doar mijloace de transport cu o durată rămasă de funcționare de cel puțin
____________ani și care corespund cerințelor prevăzute în Programul de transport și în Anexa 5.1. Autobuzele astfel
achiziţionate vor fi conforme cel puţin cu standardul de emisii EURO ______
12.5 Siguranţa

12.5.1 Operatorul este singurul responsabil de siguranţa călătorilor săi.
12.5.2 Călătorii şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele accidentelor de trafic. În acest
sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru
asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment
polițele de asigurare încheiate.
12.5.3 Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public local
trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor.
12.6 Calitatea Serviciului, Reclamaţiile Călătorilor
12.6.1 Indicatorii de performanţă ce trebuie respectaţi de Operator şi monitorizaţi de Autoritatea Contractantă sunt
prezentaţi în Anexa 11 la Contract.
12.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 13.
12.6.3 Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate
cu Anexa 11 din prezentul Contract.
12.6.4 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de mai sus. În cazul în care garanția
nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația lunară datorată de Autoritatea
Contractantă.
12.6.5 În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în
sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de _______
12.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de
informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport.
12.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamaţiile călătorilor într-un registru special pentru reclamaţii (“Registrul de
Reclamaţii”). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de
Reclamaţii de-a lungul lunii anterioare.
12.6.8 Operatorul este obligat să răspundă întotdeauna în scris reclamaţiilor scrise ale călătorilor primite direct, în
termen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
12.7 Măsuri de Control al Traficului
Autoritatea Contractantă va menține pe toată perioada Contractului, un sistem de management al traficului, pentru
reglementarea priorităţii în intersecţiile cu trafic controlat, astfel încât să se asigure:
i. menţinerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de circulație aprobat;
ii. stabilirea priorităţilor de trafic;
iii. transmisia, înregistrarea şi stocarea imaginilor din trafic.
12.8 Sistemul de taxare
12.8.1 Autoritatea Contractantă va asigura implementarea unui sistem integrat de taxare electronică.
12.8.2 Gestiunea sistemului integrat de taxare electronică revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a
Contractului.
12.8.3 Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport
public local, validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord, potrivit specificațiilor din Anexa 5.1
și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor.
12.8.4 Autoritatea Contractantă are obligația de a pune la dispoziția Operatorului validatoarele și echipamentele de
bord menționate la art. 12.8.3 de mai sus, în termen de _____ zile de la obținerea de către Operator a Licenței de
traseu pentru fiecare vehicul folosit în prestarea Serviciului de transport public local.
12.9 Controlul călătorilor
12.9.1 Serviciul de transport public local se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare a serviciului de transport aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Botoşani,
nr.
…………..care prevede obligaţiile călătorilor şi suprataxa pentru încălcarea acestor obligaţii, inclusiv sancţiunile
pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.
12.9.2 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al Autorității
Contractante este realizat de către Administratorul Sistemului de Taxare.
CAPITOLUL 13. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI
Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare,
Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații:

13.1 Autorizații și licențe
13.1 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență comunitară valabilă și copii conforme
ale acesteia pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului de transport public local.
13.2 Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz
folosit în realizarea Sericiului de transport public local.
13.2 Restricții teritoriale
13.2.1 În conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Operatorul are dreptul de a presta
Serviciul de transport public local doar pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Botoşani, fără a aduce atingere
vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților administrativteritoriale vecine.
13.2.2 Operatorul are dreptul de a participa la procedurile de atribuire pentru prestarea de servicii de transport public
local în afara razei administrativ-teritoriale a Autorității Contractante.
13.3 Separarea contabilității
13.3.1 Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul
prestării Serviciului de transport public local din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice
alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestarii Serviciului de transport public local, în
conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare si cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de
catre autoritatea contractanta.
13.3.2 Separarea contabilității pe activităţile Serviciul de Transport Public şi pe alte activităţi prestate de către
Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
i. conturile corespunzătoare acestor activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia costurilor indirecte aferente trebuie
să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de catre autoritatea contractantă;
ii. costurile Serviciului de transport public local trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare şi a plăţilor
din partea Autorității Contractante, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a
Operatorului.
13.4 Întreținere, reparații și salubrizare
13.4.1 Operatorul are obligația exploatării, întreţinerii, reparării și modernizării Serviciului de transport public local
şi a echipamentelor existente şi viitoare aferente acestuia, potrivit prevederilor prezentului Contract.
13.4.2 Operatorul are obligația să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de
transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi.
13.4.3 Operatorul are obligația să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, la
bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă, conform programelor de intreţinere, reparaţii, dotări şi
investiţii aprobate de aceasta. Costurile aferente acestei activități vor fi luate în considerare pentru calculul
Cheltuielilor de exploatare (CE) aferente Obligațiilor de serviciu public reglementate la Capitolul 9 de mai sus,
conform instrucțiunilor din Anexa 9.
13.4.3 Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de operare în conformitate cu
Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit art. 12.1.4, precum
și lucrările accidentale care se impun potrivit art. 12.1.5.
13.4.4 Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul anual pentru întreținerea curentă și reparațiile curente la
bunurile concesionate, conform Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare aprobat de
către Consiliul Local al municipiului Botoşani.
13.4.5 Operatorul are obligația să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare şi curăţenia mijloacelor de
transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local și a instalaţiilor auxiliare acestora.
13.4.6 Operatorul are obligația să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea
mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.
13.4.7 Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea
unor lucrări la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului de transport public local.
13.4.8 Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informaţii cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi
administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea Serviciului de transport public local.
13.5 Siguranța și confortul Serviciului de transport public local

13.5.1 Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.
13.5.2 Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local cu respectarea prescripţiilor,
normelor şi normativelor tehnice în vigoare.
13.5.3 Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu vehicule prevăzute în prezentul
Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 5.1.
13.5.4 Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura apărarea călătorilor împotriva infracțiunilor și
accidentelor rutiere, inclusiv, dar fără a se limita la:
i. Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;
ii. Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri
urgente;
iii. Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deraieri sau avarii apărute în funcţionarea
Serviciului de transport public local.
13.5.5 Operatorul are obligația să asigure verificarile necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și vatmanilor, pentru
a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.
13.5.6 Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor
legale în vigoare privind siguranţa rutieră.
13.5.7 Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei vatmanului, în situaţia
în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru vatman.
13.5.8 Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile
vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.
13.5.9 Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără
a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.
13.5.10 Operatorul are obligația să se asigure că vatmanii respectă întocmai prevederile legislative relevante și să
implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării vatmanilor.
13.5.11 Operatorul are obligația să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de transport public local.
13.6 Proceduri interne
13.6.1 Operatorul are obligația de a întocmi proceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen
de ____ de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:
i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare;
ii. Administrarea și controlul bunurilor pierdute;
iii. Administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;
iv. Codul de conduită al vatmanilor/şoferilor ;
v. Instrucțiuni privind prevenirea și combatrea săvârșirii de infracțiuni;
vi. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.
vii. Instrucţiuni privind vânzarea la bord a titlurilor de călătorie
13.6.2 Procedurile interne menționate mai sus trebuie trimise spre aprobare către Autoritatea Contractantă înainte de
semnarea lor de către Operator.
13.7 Activități conexe Serviciului de transport public local
13.7.1 Operatorul are dreptul sa asigure şi alte activităţi de transport sau activităţi conexe Serviciului de transport
public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune, în următoarele condiţii:
i. Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;
ii. Activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;
iii. Activităţile îşi acoperă integral costurile din veniturile încasate;
iv. Activitățile nu diminuează în nici un mod furnizarea Serviciului de transport public local;
v. Activitățile respectă mediul concurenţial.
13.7.2 Activităţile respective legate de transport pot include, prestarea de servicii de transport turistic, transport in
regim special, servicii pentru ITP, scoli de soferi etc.,cu respectarea reglementărilor specifice domeniului și în
conformitate cu regulile și cerințele stabilite de Autoritatea Contractantă.
13.7.3 Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va
ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în
realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Obligația de serviciu public
și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa 9.

13.7.4 Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a
activităților conexe Serviciului de transport public local, care nu fac obiectul Delegării de gestiune.
13.8 Cesiunea și subcontractarea
13.8.1 Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public local unei alte societăţi decât în cazul în
care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii Operatorului, cu aprobarea
Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condiţiilor prezentului Contract.
13.8.2 Operatorul are obligația de a nu încheia cu terţi contracte de subdelegare a Serviciului de transport public local.
13.9 Activităţi de Marketing
13.9.1.Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de 1 decembrie a fiecărui an
pentru anul urmator, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a creşte utilizarea
Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.
13.9.2.Autoritatea Contractanta aproba Planul de marketing propus de Operator pana la data de 15 decembrie a
anului iar Operatorul are obligatia sa il implementeze.
13.10 Informarea publicului
13.10.1 Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie
deservite, Tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora.
13.10.2 Operatorul are obligația să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele
de circulație, modicările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare,
Tarifele practicate, obligaţiile călătorilor şi obligațiile Operatorului faţă de călători, precum şi sancţiunile pentru
încălcarea acestor obligații.
13.10.3 Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe siteul propriu al
Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.
13.10.4 Operatorul are obligația să editeze, în colaborare cu Autoritatea Contractantă, hărţi şi pliante cu traseele
mijloacelor de transport, şi să afişeze în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin
staţia respectivă.
13.10.5 Operatorul are obligația să realizeze declaraţii de presă şi anunţuri cu privire la schimbările permanente sau
temporare cu privire la Serviciul de transport public local şi va întocmi campanii promoţionale pentru promovarea
activității sale pe raza Autorității Contractante.
13.11 Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public local
13.11.1 Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile concesionate şi
să presteze Serviciul de transport public local care face obiectul prezentului Contract.
13.11.2 Operatorul are obligația să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul Contract, în regulamentul pentru
efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al Serviciului de transport public local, şi legile în vigoare.
13.11.3 Operatorul are obligația să pună la dispoziţia Autorității Contractante toată documentaţia solicitată pentru
calculul lunar al Compensației şi pentru regularizarea anuală.
13.11.4 Operatorul are obligația să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul
Contract.
13.11.5 Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 7;
13.11.6 Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea Programului de Transport prevăzut în
Anexa 2.1.
13.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur, bunurile de preluare și bunurile proprii, prevăzute în
prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului de transport public local.
13.11.8 Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public local prin curse regulate
conform caietului de sarcini și Programului de Transport.
13.11.9 Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor de transport
şi a obligaţiilor tarifare.
13.11.10 Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare.
13.11.11 Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele şi impozitele datorate
statului, precum şi cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor concesionate.

13.11.12 Operatorul are obligația să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul de transport
public local și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă și de Hotărârile
Consiliului al municipiului Botoşani.
13.11.13 Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii,
conform Programului de investiții prevăzut în Anexa.3.
13.11.14 Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de
natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării
măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciului de transport public local.
13.11.15 Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Autorității Contractante la informaţiile
privind executarea Serviciului de transport public local şi modul de exploatare al mijloacelor de transport, a
infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate.
13.11.16 Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse
din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare.
13.11.17 Operatorul are obligația să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale
periodice ale propriilor angajaţi, conform prevederilor legale.
13.11.18 Operatorul are obligația să preia de la Autoritatea Contractantă, pe bază de procesverbal de predare-primire,
mijloacele de transport, infrastructura aferentă și orice alte bunuri concesionate prin prezentul Contract.
13.11.19 La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Autorității Contractante în deplină proprietate
bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normal proporţională cu durata utilizării.
13.11.20 La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Autorității Contractante în deplină proprietate
bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă actualizată.
13.11.21 Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță
majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condiţiile stipulate în Contract, până
la preluarea acesteia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile.
13.11.22 În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap, Operatorul are obligaţia ca în
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
să adapteze toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului de transport public local pentru a
facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie.
13.11.23 Operatorul are obligația să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor şi Serviciului de transport public
local (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii
privind folosirea şi protejarea patrimoniului).
13.11.24 Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea şi licenţierea personalului.
13.11.25 Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.
13.11.26 Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului de transport public local în cazul în care
continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredinţat spre administrare.
13.11.27 Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi,
poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia.
13.11.28 Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de drept exclusiv pe traseele atribuite. În cazul în
care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport rutier/transportatori autorizaţi, Operatorul are dreptul să
solicite daune-interese de la Autoritatea contractantă care a dat aprobarea, sau direct de la operatorul de transport
rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobare.
13.11.29 Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee
sau schimbarea Programului de Transport, iar Autoritatea Contractantă va iniţia, dacă consideră necesar, aprobarea
unui alt Program de transport al Operatorului,modificat.
13.11.30 Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Autorității Contractante, modificări
temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie,devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee,
atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră;
în cazuri excepţionale,
Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport
public local, dar numai sub condiţia informării ulterioare a Autorității Contractante.
13.11.31 Operatorul are dreptul să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării
reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.
13.11.32 Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea suprataxei de călătorie aplicate călătorilor care circulă fără
Titlu de călătorie valabil ori validat corespunzător, potrivit Anexei 15 la Contract.
CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în
legislația în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:
14.1 Infrastructura publică
14.1.1 Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea
unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.
14.1.2 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de
accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare,
drumuri iluminate și semafoare.
14.1.3 Autoritatea Contractantă are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga
reţea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport,
semnalizarea rutieră şi în staţii, iluminarea zonelor staţiilor și a trecerilor de pietoni.
14.1.4 Autoritatea Contractantă are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a
vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze, marcarea stațiilor,
semafoare cu prioritizare pentru tramvaie şi autobuze.
14.1.5 Autoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției pentru a
asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de Transport public local.
14.2 Controlul exercitat asupra Operatorului
14.2.1 Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de
transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a
autobuzelor/tramvaielor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezenţa unui reprezentant al acestuia.
14.2.2 În urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate
de către cele două Părţi. În procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile
propuse, termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea Contractantă va
soluţiona obiectiile Operatorului în termen de _____ zile.
14.2.3 Înainte de data de _____ iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Autorității Contractante un
raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare aprobate de un Auditor certificat
independent.
14.2.4 La sfârşitul fiecărui an calendaristic, Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Autorității
Contractante un raport al vânzărilor de bilete şi abonamente şi al numărului de călătorii efectuate.
14.2.5 Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de ___ a fiecărei luni, un raport cu informațiile pe
baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa 11, în
conformitate cu metodologia descrisă la Anexa 13.
14.2.6 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la orice informaţii privind prestarea
Serviciului de transport public şi exploatarea bunurilor concesionate, in termen de _______ la cererea Autorității
Contractante.
14.2.7 Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a
obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.
14.2.8 Autoritatea Contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor
de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.
14.2.9 Autoritatea Contratantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate
reclamațiile călătorilor.
14.2.10 Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 12.
14.2.11 Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni
obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport public local; Rezultatele sondajelor și
controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului
de Transport.
CAPITOLUL 15. POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ŞI PROTECŢIA
SOCIALĂ
Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată potrivit Anexei 16.
CAPITOLUL 16. FORŢA MAJORĂ
16.1 Prin forta majora se intelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art.1351 Cod Civil,
imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații,

cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea Contractului, împiedică sau întârzie, total sau
parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din Contract.
16.2 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total
ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare
a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.
16.3 Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care
îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.
16.4 Apariţia forţei majore se va comunica celeilalte Părţi în termen de ______le prin telefon, în modalitatea de
realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării
evenimentelor de acest gen, de către organelle competente, în prezenta Părţilor. In caz de forţă majoră, comunicată
şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada
corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din Părţi nu va solicita penalităţi pentru întârzierile în executarea
Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării probei forţei majore nu va fi exonerată de răspundere
pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a
evenimentului de forță majoră.
16.5 Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice
măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea,
Partea este obligată sa reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre
aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.
16.6 Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.In cazul dispariţiei sau imposibilităţii obiective de exploatare a
bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de ______, datorată forței majore, Părţile vor conveni asupra
continuităţii sau încetării Contractului.
16.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de ____ luni, fiecare Parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele sa pretindă
daune-interese.
CAPITOLUL 17. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
17.1 Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă şi Operator se bazează pe principiul echilibrului
financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Operatorului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
17.2 În vederea menţinerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o
situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:
a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;
b) schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data
încheierii Contractului;
c) Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi
asumat acest risc,care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor
uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului.
17.3 Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen
rezonabil, disputa urmeaza să fie soluţionată de instanţele judecătoreşti, care pot dispune încetarea contractului sau
modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părţi a pierderilor şi beneficiilor ce rezultă din
schimbarea circumstanţelor.
CAPITOLUL 18. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE A
CONTRACTULUI
18.1 Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive de intrare în vigoare a Contractului, iar
prezentul Contract va intra în vigoare și va produce efecte numai în cazul în care:
i. Operatorul obţine Licenţă de traseu pentru fiecare dintre autobuzele care operează pe trasele atribuite potrivit
Programului de Transport, în termen de _______ de la data semnării Contractului.
CAPITOLUL 19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
19.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare
înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza
acordului lor de voință exprimat în scris.

19.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de _______- și
cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile către Operator, în cazul în care interesul naţional sau local o impune.
19.3 Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor de retur sau a unei părţi
importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare
de ______, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor art. 16.6 din Contract.
19.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze
Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de mai jos:
a) Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim _____ luni;
b) Încălcarea de ____ ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit prevederilor
prezentului Contract;
c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi care să asigure atingerea
indicatorilor de performanţă asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor
Contractului;
d) Operatorul totalizează un număr de _____ încălcări majore ale indicatorilor de performanţă, în decursul unui an,
potrivit Anexei 11;
e) Operatorul nu asigură prestarea serviciului de transport public local în condiții de continuitate, potrivit
Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă de cel puțin ____, fără a fi incident vreun
eveniment de forță majoră;
f) Pierderea valabilității uneia sau mai multor Licențe de traseu ori a uneia sau mai multor copii conforme ale
Autorizației de transport;
g) Pierderea valabilității Licenței de transport și/sau a Autorizației de transport;
h) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din Contract;
i) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le
degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;
j) Operatorul nu constituie garanția stabilită la Capitolul 7 din Contract.
19.5 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante dau dreptul Operatorului să rezilieze
Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de mai jos:
a) Autoritatea Contractantă nu plătește Compensaţia sau Diferențele de tarif prevazute în prezentul Contract pentru
o perioadă mai mare de _____;
b) Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către Autoritatea Contractantă.
19.6 Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de
Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți (“Notificarea de
încetare”).
19.7 Inainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la
negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), în vederea încercării de soluționare a
diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:
i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;
ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite;
iii. Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul
menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).
19.8 Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform
prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își
îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea
prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare.
19.9 Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se
prezintă la negociere, Partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile
menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 19.7 de mai sus.
19.10 În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin
voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în
culpa Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea
cuantumului prejudiciului.
19.11 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:
i. Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul
prevede altfel;
ii. Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante bunurile de retur;

iii. Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în
termen de _____ zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a
bunurilor de preluare.
19.12 În cazul încetării Contractului din culpa Autorității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract:
i. Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului Contract, precum
și pe cele în curs de realizare;
ii. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Autoritatea
Contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului.
19.13 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea
prestării Serviciului de transport public local, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către
Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator.
CAPITOLUL 20. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
20.1 Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea
contractuală a Părţii în culpă.
20.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să sancţioneze şi să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu
prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi
reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.
20.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor
asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:
i. _____ lei pentru neaplicarea măsurilor impuse de catre Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a
controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării;
ii. ____ lei pentru nerespectarea altor termene prevăzute în Contract, altele decât cele de la punctul (i) de mai sus;
iii. ____ lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul și caietul
de sarcini;
iv. ____ lei pentru nerespectarea programului de vanzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexele 6.3.1., 6.3.2 si
6.3.3.
v. ____ lei pentru nerespectarea conditiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a mediului (pastrarea curateniei
la capetele de traseu si in statiile de imbarcare/debarcare).
20.4 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în
Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.
CAPITOLUL 21. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
21.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.
21.1.1 Revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță, potrivit Anexei 11, nu este considerată o modificare
a Contractului.
21.2 Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă
21.2.1 Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate
de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu ______ înainte către Operator.
21.2.2 În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să
primească o justă despăgubire în termen de _____ de zile de la dovedirea prejudiciului. În cazul dezacordului între
Părţi cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanţa
judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea
obligațiilor stabilite în Contract.
21.2.3 Programul de transport menţionat în Anexa _____ la caietul de sarcini, poate fi modificat de Autoritatea
Contractantă, prin hotărârea Consiliului Local, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere tehnic şi comercial,
cu notificarea Operatorului cu cel puţin ______ de zile înainte de modificare.
Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepţia cazului în care cererea
depăşeşte capacitatea de transport.
21.3 Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului
21.3.1 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de Transport pot fi solicitate
Autorității Contractante de către Operator, care va iniţia dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de
transport al Operatorului, modificat.
21.4 Alte modificări

21.4.1 În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislaţia sau regulamentele din
România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi. Acest lucru nu va afecta valabilitatea
celorlalte clauze ale Contractului.
21.4.2 Orice deficienţe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a
modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.
CAPITOLUL 22. LITIGII
22.1 Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea,
decurgând din executarea Contractului.
22.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract,
încălcare, încetare sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenţii are obligaţia să notifice cealaltă Parte în
legătură cu poziţia sa împreună cu propunerea de conciliere directă.
22.3 În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport
public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.
22.4 În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care Părţile au început
negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de
45 de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanţei
judecătoreşti competente.
CAPITOLUL 23. LEGEA APLICABILĂ
23.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu
încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu
legea română.
23.2 Prezentul Contract se completeaza cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materia
transportului public local.
CAPITOLUL 24. ALTE CLAUZE
24.1 Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în
limba română.
24.2 Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax și vor fi confirmate în mod
prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.
24.3 Data primirii de catre destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:
(i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire,
de catre oficiul postal de la destinație;
(ii) fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax. În situația în care faxul nu a fost
expediat într-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepționării se consideră a fi
următoarea zi lucrătoare.
24.4 Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai
dacă au fost efectuate la următoarele adrese:
Către Autoritatea Contractantă la:
Adresa:
În atenţia:
Fax:

Către Operator la:
Adresa:
În atenţia:
Fax:

CAPITOLUL 25. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
25.1 Clauzele minime obligatorii ale prezentului contract, încheiat în condiţiile Legii nr. 92/2007 şi ale art.24, litera
(b) şi art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
25.2 Limba care guvernează Contractul este limba română.
În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în
vigoare.
25.3 Anexele de la 1 la 17 fac parte integrantă din prezentul Contract.

25.4 Capitolele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare
referitoare la drepturile şi obligaţiile în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii de
transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane.
Prezentul contract a fost semnat astăzi, ____________, în 3 exemplare originale, din care două pentruAutoritatea
Contractantă şi unul pentru Operator.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
______________

Vizat de legalitate,

OPERATOR,
__________
Viză Juridică,

Anexe la Contract
Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului:
Anexa 1 – Legislatia cu privire la transportul public local de călători
Anexa 2 – Program de transport
Anexa 2.1 Programul de transport
Anexa 2.1.1 – Program de transport al operatorului pentru reteaua de autobuze/tramvaie
Anexa 2.2 – Program de Circulatie
Anexa 2.2.1 – Program de Circulatie autobuze/tramvaie
Anexa 3 – Programul de Investitii
Anexa 3.1 – Programul de investitii al operatorului
Anexa 3.2 – Programul de investitii al autoritatii contractante
Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investitii din surse proprii
Anexa 4 – Bunuri utilizate de operator în executarea contractului
Anexa 4.1 – Bunuri de retur
Anexa 4.2 – Bunuri de preluare
Anexa 4.3 – Bunuri proprii ale operatorului
Anexa 4.4 – Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate
Anexa 5 – Mijloace de transport
Anexa 5.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport
Anexa 5.2 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO(obligaţie de serviciu public)
Anexa 6 – Tarife de călătorie
Anexa 6.1 – Tarife de calatorie practicate în momentul încheierii contractului
Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor de călătorie
Anexa 6.3 – Lista punctelor de distributie a titlurilor de calatorie şi programul de functionare
Anexa 6.3.1 – Lista chioscurilor
Anexa 6.3.2 – Lista punctelor de vanzare –spatii comerciale
Anexa 6.3.3 – Lista utomatelor de vânzare
Anexa 7 – Diferentele de tarif
Anexa 7.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun
Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif
Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia socială
Anexa 7.4 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif
Anexa 8 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei
Anexa 8.1 – Raport lunar de constatare
Anexa 8.2 – Raport anual de constatare
Anexa 9 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO1 şi cerinţele privind contabilitatea separată
Anexa 10 – Calculul preţului pe kilometru
Anexa 10.1 – Metodologia de calcul a preţului/ kilometru
Anexa 10.2 – Formula de indexare a preţului/ kilometru
Anexa 11 – Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor

Anexa 12 – Indicele de satisfacţie a pasagerilor (ISP)
Anexa 13 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a programului de transport al Operatorului
Anexa 14 – Caiet de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul
Botoşani
Anexa 15 – Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în
Municipiul Botoşani
Anexa 16 – Politica privind resursele umane şi politica sociala
Anexa 17 – Estimarea anuala a compensatiei
1
Anexa 1 – Legislatia cu privire la transportul public local de călători
llPUBLIC LOCAL
1. Legislaţie românească
1.1.
Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007;
Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
1.2. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
1.3. Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
1.4.Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere;
1.5. Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile;
1.6. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
1.7. Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului
rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;
1.8. Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport
rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;
1.10. Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi
a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
1.11. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
1.12. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a
autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
1.13. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
1.14. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
2. Legislaţie europeană
2.1.
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
2.2.
Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme
comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport
rutier;
2.3.
Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru
implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu
alte moduri de transport
2.4. Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
2.5. Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de Pasageri –
definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor

3. Hotărâri ale Consiliului Local Botoşani
3.1H.C.L. nr. 76/2009 privind organizarea serviciilor de transport public local la nivelul municipiului Botoşani
1l. LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ
Anexa 2 – Program de Transport
pe teritoriuladministrativ în cursul anului……, astfel:
I. Program normal - de la data (...) la data de (...)
II. Program de iarnă - de la data (...) la data de
III. Program de noapte – cuprinde programul ce se asigură între orele …..-….
IV. Program la evenimente speciale: 31-1 ianuarie, Noaptea de Inviere, etc.
Anexa 2.1 Programul de transport
LINIA TRAMVAI

Km. Planificaţi

Linia 1

5,8

Linia 2

4,6

LINIA AUTOBUZE

Km. Planificaţi

Linia 1

8

Linia 2

6,5

Linia 3

5

Linia 4

5,8

Linia 5

10

Linia 6

7

Linia 7

7,5

Anexa 2.1.1 Programul de transport pentru reţeaua de tramvaie pe anul ….

Intervalul de succedare a
curselor
Nr. mijloacelor de
transport

Linia

Nr.
Traseul

Capacit
ate
(nr.locu
ri)

staţii/sens

05.00
-

5.8 Km

21,00
–

Prima

Ultim
a

04.52

23.00

17,00
08,00
***

…11…

capete de traseu

08,00 13,00 17,0 20,00
0
-

Lungimea

Nr. 101.

Plecări de la

Dus: I. Pillat-C.
Naţională
Intors: C.Naţională
-I.Pillat
Cap.1-

100

10
6

13,00

12

20,0 21,00
0
**

10

12
6

12
5

23,00
*
*

15
4

Luceafărul
Cap.2B-ra
Cătămărăşti
Nr. 102 Dus:
B-dul
Primăverii…10…… SuceveiC.Naţională
Întors:
C.Naţională4.6 Km Sucevei - B-dul
Primăverii
Cap. 1 G. Enescu
Cap. 2
B-ra
Cătămărăşti

100

10
5

6

6

12
5

10
5

12
5

12
4

15
3

04.52

23.00

*intervale orare
Traseul nr. 101
** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
Traseul nr. 102
** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
Denumirea şi amplasarea staţiilor pentru transportul cu tramvaie:
Traseul nr. 101
Tur – Luceafărul – Bazar – Piaţa Mare – Mall – Stadion – Gară – Liceul Textil –Electro Alfa –
Electrocontact – Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Stadion –
Mall – Piaţa Mare – Bazar - Luceafărul
Traseul nr. 102
Tur – G. Enescu – Piaţa Mică – Prieteniei – Sucevei – Gară – Liceul Textil – Electro Alfa –
Electrocontact – Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Sucevei –
Prieteniei – Piaţa Mică

Anexa 2.1.2 Programul de transport pentru reţeaua de autobuze pe anul….
Linia
Nr.
staţii/sens

Traseul

Capaci
tate
(nr.
locuri)

Lungimea

Nr. 1.
22
Km 11.3

Dus : b-ra Iaşi
(Lebăda)-Calea
Naţională-Griviţa-Al.
Donici-Împ. TraianUzinei-Aprodu Purice

Max
22

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor
Nr. mijloacelor de transport
5-8*)

8-13

13-18

18-23

Prim

Ultima

5-6
8

8-10
8

8-10
8

13-15
8

5,00

23,00

30min

Nr. 2

11

6,5 Km
19 min

Nr. 3.
15
5Km

18 min

Nr. 4.
14
5,8Km
19min

Nr. 5.
11
10Km
26 min

Întors: Aprodu Purice –
Uzinei – Împ. Traian –
Al. Donici – Griviţa –
Calea Naţională – B-ra
Iaşi (Lebăda)
Cap.1- Lebăda
Cap.2- Aprodu Purice
Dus - B-ra CurteştiBucovina-N.IorgaC.Naţională- MarchianB-dul M.EminescuSucevei-Împ. Traian –Ap.
Purice

Max
22

5-6
8

6-8
8

5-6
8

13-15
8

5,00

23,00

Max
22

3-5
8

6-8
8

3-5
8

15-17
8

5,00

23,00

Max
22

14-16
4

14-16
4

14-16
4

14-16
4

5,00

23,00

Max
22

12-15
4

12-15
4

12-15
4

12-15
4

5,00

23,00

Cap.1B-ra Curteşti
Cap.2 Ap. Purice

Dus:B-ra SuliţaI.C.Brătianu-VictorieiI.Pillat-C. NaţionalăMarchian-B-dul G.
Enescu-B-dul PrimăveriiSucevei- B-dul M.
Eminescu
Intors: B-dul M.
Eminescu-Sucevei-B-dul
Primăverii-B-dul G.
Enescu-Marchian-C.
Naţională-I. PillatVictoriei- I.C.Brătianu- Bra Suliţa
Cap.1 B-ra Curteşti
Cap.2 Catedrala “Sf.
Petru şi Pavel”
Dus: B-dul G.
Enescu(intersecţie
Primăverii)-Bucovina-M.
Kogălniceanu-B-dul
M.Eminescu- N.IorgaI.Pillat-Victoriei-PuşkinTulbureni
Intors: Tulbureni-PuşkinVictoriei- I.Pillat N.Iorga- Bdul M.
Eminescu – Kogălniceanu
–Bucovina – B-dul G.
Enescu
Cap.1B-dul G. Enescu
(inters. Primăverii)
Cap.2 Tulbureni
Dus: C. Naţională- O.
Onicescu – Împ. Traian
Ştefan cel Mare- Doboşari
Cişmea
Intors: Cişmea - Doboşari
Ştefan cel Mare-Împ.
Traian-O. Onicescu- C.
NaţionalăCap.1 Intersecţie str.
Pictur N. Grigorescu cu C.
Naţională
Cap.2 Cişmea - biserică

Nr. 6.
22
11 Km
28 min

Nr.7
16
7.5 Km
(22 min)

Dus: P. Tineretului-T.
Vladimirescu- Dragoș
Vodă-I. Pillat-C.
Națională-Marchian-M.
Eminescu- Sucevei
Întors: Sucevei-M.
Eminescu- Marchian-C.
Națională-I. PillatDragoș Vodă-T.
Vladimirescu-P.
Tineretului
Cap.1 Donici
Cap.2 Cornișa

Max
22

20-25
4

20-25
4

20-25
4

20-25
4

7.00

20.00

Dus:I.C.Brătianu – T.
Vladimirescu – Împ.
Traian – O. Onicescu –
Pacea - int. Sucevei –
Cornişa
Întors:Cornişa – Pacea –
O. Onicescu – Împărat
Traian – T. Vladimirescu
– I.C. Brătianu
Cap. 1 I.C. Brătianu
Cap. 2 Cornişa

Max
22

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5.00

20.00

*intervale orare

Denumirea şi amplasarea staţiilor pentru transportul cu autobuze:
Traseul nr. 1 Tur – Lebăda – Petalelor – Lebada Lac - Alfa Land – Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec – Rec -Şc.
Cooperaţie – Piaţa Mare – Mall – Griviţa – Donici – Dorian – Moara – Pompierie – Gara – Liceul Textil –Electro Alfa
– Electrocontact – Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur - B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Pompierie –
Moară – Dorian – Donici – Griviţa – Mall – Piaţa Mare – Bazar – Şc Cooperaţie - Rec – Conrec – Peco Beresteanu –
Alfa Land –Lebada Lac - Petalelor - Lebăda
Traseul nr. 2 Tur – B-ra Curteşti (Troiţă) – ANL Bucovina – Gradiniţa 22 – A.T.Laurian – Piaţa Mare – Casa Sindicatelor
– Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Gară – Liceul Textil –Electro Alfa – Electrocontact – Şuruburi –
B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – E-on – Spital Copii
– Complex Bulevard – Judecătorie – Spitalul Judeţean – Piaţa Mare – A.T. Laurian – Grădiniţa – ANL Bucovina – B-ra
Curteşti (Troiţă)
Traseul nr. 3 Tur – B-ra Suliţa – Mag. Alimentar – Grădiniţa 8 – Biserica “Sf. Voievozi” – D.J.D.P. – Panda – Piaţa Mare
– Casa Sindicatelor – Maternitate – Cap 102 – Piaţa Mică – Prieteniei – Tun Apa – Sucevei – Catedrala “Sf. Petru şi Pavel”
(bd. M. Eminescu)

Linia
Nr.
staţii/sens

Traseul

Capaci
tate
(nr.
locuri)
5-8*)

8-13

13-18

18-23

Prim

Ultima

Max
22

5-6
8

8-10
8

8-10
8

13-15
8

5,00

23,00

Max
22

5-6
8

6-8
8

5-6
8

13-15
8

5,00

23,00

Max
22

3-5
8

6-8
8

3-5
8

15-17
8

5,00

23,00

Max
22

14-16
4

14-16
4

14-16
4

14-16
4

5,00

23,00

Max
22

12-15
4

12-15
4

12-15
4

12-15
4

5,00

23,00

Lungimea

Nr. 1.
22
Km 11.3
30min

Nr. 2

11

6,5 Km
19 min

Nr. 3.
15
5Km

18 min

Nr. 4.
14
5,8Km
19min

Nr. 5.
11
10Km
26 min

Dus : b-ra Iaşi
(Lebăda)-Calea
Naţională-Griviţa-Al.
Donici-Împ. TraianUzinei-Aprodu Purice
Întors: Aprodu Purice –
Uzinei – Împ. Traian –
Al. Donici – Griviţa –
Calea Naţională – B-ra
Iaşi (Lebăda)
Cap.1- Lebăda
Cap.2- Aprodu Purice
Dus - B-ra CurteştiBucovina-N.IorgaC.Naţională- MarchianB-dul M.EminescuSucevei-Împ. Traian –Ap.
Purice

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor
Nr. mijloacelor de transport

Cap.1B-ra Curteşti
Cap.2 Ap. Purice

Dus:B-ra SuliţaI.C.Brătianu-VictorieiI.Pillat-C. NaţionalăMarchian-B-dul G.
Enescu-B-dul PrimăveriiSucevei- B-dul M.
Eminescu
Intors: B-dul M.
Eminescu-Sucevei-B-dul
Primăverii-B-dul G.
Enescu-Marchian-C.
Naţională-I. PillatVictoriei- I.C.Brătianu- Bra Suliţa
Cap.1 B-ra Curteşti
Cap.2 Catedrala “Sf.
Petru şi Pavel”
Dus: B-dul G.
Enescu(intersecţie
Primăverii)-Bucovina-M.
Kogălniceanu-B-dul
M.Eminescu- N.IorgaI.Pillat-Victoriei-PuşkinTulbureni
Intors: Tulbureni-PuşkinVictoriei- I.Pillat N.Iorga- Bdul M.
Eminescu – Kogălniceanu
–Bucovina – B-dul G.
Enescu
Cap.1B-dul G. Enescu
(inters. Primăverii)
Cap.2 Tulbureni
Dus: C. Naţională- O.
Onicescu – Împ. Traian
Ştefan cel Mare- Doboşari
Cişmea
Intors: Cişmea - Doboşari
Ştefan cel Mare-Împ.
Traian-O. Onicescu- C.
NaţionalăCap.1 Intersecţie str.
Pictur N. Grigorescu cu C.
Naţională
Cap.2 Cişmea - biserică

Nr. 6.
22
11 Km
28 min

Nr.7
16
7.5 Km
(22 min)

Dus: P. Tineretului-T.
Vladimirescu- Dragoș
Vodă-I. Pillat-C.
Națională-Marchian-M.
Eminescu- Sucevei
Întors: Sucevei-M.
Eminescu- Marchian-C.
Națională-I. PillatDragoș Vodă-T.
Vladimirescu-P.
Tineretului
Cap.1 Donici
Cap.2 Cornișa

Max
22

20-25
4

20-25
4

20-25
4

20-25
4

7.00

20.00

Dus:I.C.Brătianu – T.
Vladimirescu – Împ.
Traian – O. Onicescu –
Pacea - int. Sucevei –
Cornişa
Întors:Cornişa – Pacea –
O. Onicescu – Împărat
Traian – T. Vladimirescu
– I.C. Brătianu
Cap. 1 I.C. Brătianu
Cap. 2 Cornişa

Max
22

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5.00

20.00

Retur – Catedrala “SF. Petru şi Pavel” (bd. M. Eminescu) – Sucevei – Turn apa – Prieteniei – Piaţa Mică –
Cap. 102 – Maternitate – Sp. Judeţean – Piaţa Mare – Panda – D.J.D.P. – Biserica “Sf. Voievozi” – Grădiniţa 8 – Mag.
Alimentar
( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) – B-ra Suliţa
Traseul nr. 4 Tur – Cap. 102 – Maternitate – Biserica “Trei Ierarhi” – Liceul Sportiv – A.T.Laurian – Drumuri – Şc nr. 1
– Liliacului – Voronskaia – int. Tulbureni – Biserică – Mărului – Cap. Tulbureni
Retur – Cap. Tulbureni – Mărului – Biserică – int Tulbureni – Voronskaia – Liliacului – Şc. Nr. 1 – Panda
– A.T. Laurian – Liceul Sportiv – Biserica “Trei Ierarhi” – Maternitate Cap.102
Traseul nr. 5 Tur – Şc. Cooperaţie- Bazar – Piaţa Mare – Mall – Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) – Moară Pompierie – Mănastirea Popăuţi – Izvor – ANL Cişmea – Cişmea (biserică)
Retur – Cişmea (biserică) – ANL. Cişmea – Izvor – Mânăstirea Popăuţi – Pompierie – Moară – Împ. Traian
(zona inters. O.Onicescu) – Mall – P-ţa Mare – Bazar – Şc. Cooperaţie
Traseul nr. 6 Tur – Donici – Școala 8 – Școala 3 – Grădinița 10 – Vulcanizare – Lic. Elie Radu – Cap. 101 – Panda –
Piața Mare – Casa Sindicatelor – Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Carrefour (Sucevei) –
Premier – Sucevei 1(acces pietonal Cornișa) – Sucevei 2 (acces auto Cornișa) – Cornișa 1 (acces rafting) – Cornișa 2
(Amfiteatru) – Cornișa 3 (Patinoar) – Cornișa 4 (Plajă)
Retur – Cornișa 4 (plajă) – Cornișa 3 (Patinoar) – Cornișa 2 (Amfiteatru) – Cornișa 1 (acces rafting)
– Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) – Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) – Premier – Carrefour (Sucevei) – E-on – Spital
copii – Complex Bulevard – Judecătorie – Spital Județean – Piața Mare – Panda – Cap. 101 – Lic. Elie Radu Vulcanizare – Grădinița 10 – Școala 3 – Școala 8 – Donici
Traseul nr. 7 – Tur - B-ra Sulişa – P. Rareş –Grădiniţa nr. 10. – Şcoala nr. 3 – P. Tineretului – Magazin mixt – Dorian – sala
Fitnes – Frizeria __- Grădiniţa nr.9 – Biserica Rosetti – Lic. M. Eminescu – La Puiu – ACR – Premier – Cornişa
Retur – Cornişa – Premier- ACR – la Puiu- Lic. M. Eminescu – biserica Rosetti – Gradiniţa nr.9 – Frizerie
– sala Fitnes – Dorian – Magazin mixt – P. Tineretului – Şcoala nr. 3 – Grădiniţa nr. 10- P. Rareş – B-ra Suliţa

2.2.2 Program de circulaţie autobuze
*intervale orare

Denumirea şi amplasarea staţiilor pentru transportul cu autobuze:
Traseul nr. 1 Tur – Lebăda – Petalelor – Lebada Lac - Alfa Land – Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec – Rec -Şc.
Cooperaţie – Piaţa Mare – Mall – Griviţa – Donici – Dorian – Moara – Pompierie – Gara – Liceul Textil –Electro Alfa
– Electrocontact – Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur - B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Pompierie –
Moară – Dorian – Donici – Griviţa – Mall – Piaţa Mare – Bazar – Şc Cooperaţie - Rec – Conrec – Peco Beresteanu –
Alfa Land –Lebada Lac - Petalelor - Lebăda
Traseul nr. 2 Tur – B-ra Curteşti (Troiţă) – ANL Bucovina – Gradiniţa 22 – A.T.Laurian – Piaţa Mare – Casa Sindicatelor
– Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Gară – Liceul Textil –Electro Alfa – Electrocontact – Şuruburi –
B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – E-on – Spital Copii
– Complex Bulevard – Judecătorie – Spitalul Judeţean – Piaţa Mare – A.T. Laurian – Grădiniţa – ANL Bucovina – B-ra
Curteşti (Troiţă)
Traseul nr. 3 Tur – B-ra Suliţa – Mag. Alimentar – Grădiniţa 8 – Biserica “Sf. Voievozi” – D.J.D.P. – Panda – Piaţa Mare
– Casa Sindicatelor – Maternitate – Cap 102 – Piaţa Mică – Prieteniei – Tun Apa – Sucevei – Catedrala “Sf. Petru şi Pavel”
(bd. M. Eminescu)
Retur – Catedrala “SF. Petru şi Pavel” (bd. M. Eminescu) – Sucevei – Turn apa – Prieteniei – Piaţa Mică –
Cap. 102 – Maternitate – Sp. Judeţean – Piaţa Mare – Panda – D.J.D.P. – Biserica “Sf. Voievozi” – Grădiniţa 8 – Mag.
Alimentar
( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) – B-ra Suliţa
Traseul nr. 4 Tur – Cap. 102 – Maternitate – Biserica “Trei Ierarhi” – Liceul Sportiv – A.T.Laurian – Drumuri – Şc nr. 1
– Liliacului – Voronskaia – int. Tulbureni – Biserică – Mărului – Cap. Tulbureni
Retur – Cap. Tulbureni – Mărului – Biserică – int Tulbureni – Voronskaia – Liliacului – Şc. Nr. 1 – Panda
– A.T. Laurian – Liceul Sportiv – Biserica “Trei Ierarhi” – Maternitate Cap.102
Traseul nr. 5 Tur – Şc. Cooperaţie- Bazar – Piaţa Mare – Mall – Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) – Moară Pompierie – Mănastirea Popăuţi – Izvor – ANL Cişmea – Cişmea (biserică)
Retur – Cişmea (biserică) – ANL. Cişmea – Izvor – Mânăstirea Popăuţi – Pompierie – Moară – Împ. Traian
(zona inters. O.Onicescu) – Mall – P-ţa Mare – Bazar – Şc. Cooperaţie
Traseul nr. 6 Tur – Donici – Școala 8 – Școala 3 – Grădinița 10 – Vulcanizare – Lic. Elie Radu – Cap. 101 – Panda –
Piața Mare – Casa Sindicatelor – Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Carrefour (Sucevei) –
Premier – Sucevei 1(acces pietonal Cornișa) – Sucevei 2 (acces auto Cornișa) – Cornișa 1 (acces rafting) – Cornișa 2
(Amfiteatru) – Cornișa 3 (Patinoar) – Cornișa 4 (Plajă)
Retur – Cornișa 4 (plajă) – Cornișa 3 (Patinoar) – Cornișa 2 (Amfiteatru) – Cornișa 1 (acces rafting)
– Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) – Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) – Premier – Carrefour (Sucevei) – E-on – Spital
copii – Complex Bulevard – Judecătorie – Spital Județean – Piața Mare – Panda – Cap. 101 – Lic. Elie Radu Vulcanizare – Grădinița 10 – Școala 3 – Școala 8 – Donici
Traseul nr. 7 – Tur - B-ra Sulişa – P. Rareş –Grădiniţa nr. 10. – Şcoala nr. 3 – P. Tineretului – Magazin mixt – Dorian – sala
Fitnes – Frizeria __- Grădiniţa nr.9 – Biserica Rosetti – Lic. M. Eminescu – La Puiu – ACR – Premier – Cornişa
Retur – Cornişa – Premier- ACR – la Puiu- Lic. M. Eminescu – biserica Rosetti – Gradiniţa nr.9 – Frizerie
– sala Fitnes – Dorian – Magazin mixt – P. Tineretului – Şcoala nr. 3 – Grădiniţa nr. 10- P. Rareş – B-ra Suliţa

Anexa 3 – Programul de investiţii
Anexa 3.1 – Programul de investiţii al Operatorului
Denumir
e proiect

Des
crier
e
proi
ect

2019

202
0

202
1

Tot
al

Data
începe
r

Data
finaliz
are

Anexa 3.2 – Programul de investiţii al Autorităţii contractante
Denumire
Descriere
Durata
Data
finalizare/
proiect
proiect
începere
Valoarea
respectivă

Sursa
de Tipul de bun
(de retur,de preluare,proprii
finanţare
ale operatorului

Data
finalizării

Sursa
de
finanţare

Anexa 3.3 – Fundamentarea necesarului annual de fonduri pentru investiţii din surse proprii ale Operatorului
*se va ţine cont de anexa 3.1

Anexa 4 – Bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului
Anexa 4.1 – Bunuri de Retur
Bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării
Contractului, bunurile de natura domeniului public nou creat saucele existente, dezvoltate şi modernizate cu subvenţii
pentru investiţii de la bugetul local sau central; la încetarea Contractului, acestea revin de plin drept, gratuit și libere de
orice sarcini, Autorității Contractante;
4.1.1 Bunuri Concesionate pentru tramvaie
COD
NR.
VALOARE
Valoare
Valoare
DENUMIRE
rămasă
CLASIFICARE
INVENTAR
de inventar
amortizată
la data
de

Bunurile proprietate publică concesionate, aşa cum sunt prezentate în această anexă şi care sunt puse la dispoziţia
Operatorului spre a fi utilizate în cadrul prezentului Contract, sunt inventariate anual şi sunt înregistrate distinct, în afara
bilantului de catre Operator

4.1.2. Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiţii al Operatorului.
Clasificare

Denumire
bunuri
mobile şi
imobile

Nr. inventor
Operator

Valoare de
inventar

Valoare
amortizare

Valoarea
rămasă la
data ….

Nr. inventor
Operator

Valoare de
inventar

Valoare
amortizare

Valoarea
rămasă la
data ….

Anexa 4. – Bunuri de preluare
Clasificare

Denumire
bunuri
mobile şi
imobile

Bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorităţii Contractante, rezultate prin
folosirea surselor de finantare proprii ale Operatorului în condiţiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt , utilizate de
acesta în scopul executării Contractului. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de
a dobândi bunurile de preluare. Bunurile de preluare realizate de Operator din resurse proprii se vor dobandi de catre
Autoritatea Contractantă în schimbul plății către Operator în termen de ____ zile de la încetarea Contractului, a unei
compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă
obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;
Bunurile realizate de Operator din surse proprii dar provenite prin subvenţie de capital de la bugetul local sau de stat, fac
parte din categoria bunurilor de preluare. Amortizarea acestei categorii de bunuri nu este eligibila pentru calculul
costului/km. La încetarea Contractului, din orice cauză, Autoritatea Contractantă va dobândi aceste bunurile de preluare
fară plata vreunei compensații.
Anexa 4.3 – Bunuri proprii ale Operatorului
Inventarul bunurilor proprii ale Operatorului la data de .../.../........
Clasificare

Denumire
bunuri
mobile şi
imobile

Nr. inventor
Operator

Valoare de
inventar

Valoare
amortizare

Valoarea
rămasă la
data ….

Bunuri proprii, respectiv bunurile care aparţin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul executării
Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute în 4.2 de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză,
bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.
Anexa 4.4 – Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi ..................................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, cu sediul în Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr.1, judeţul
Botoşani, reprezentat prin Cătălin Mugurel Flutur, având funcţia de Primar, pe de o parte, în calitate de delegatar,
şi
Transportatorul autorizat codul unic de înregistrare cu sediul principal în Botoşani, …………….., judeţul Botoşani,
reprezentată prin …………………………., având funcţia de ………………………, pe de altă parte, în calitate de delegat,
am procedat la predarea / primirea bunurilor de retur prevăzute în Anexa nr.1. la contractul de atribuire directă a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, efectuat cu tramvaie.
Prezentul proces verbal face parte integrantă din contractul de atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate, efectuate cu tramvaie.

AM PREDAT,

AM PRIMIT,

Anexa 5 – Mijloace de transport
Anexa 5.1 – Cerinţe standard pentru mijloace de transport
Principii Generale
Principalul obiectiv al prezentei Anexe este să stabilească cerinţele comune specifice aferente vehiculelor de transport care
vor fi utilizate pentru prestarea Serviciilor de Transport.
Toate mijloacele de transport care vor fi utilizate la prestarea Serviciilor de Transport trebuie să fie conforme cerinţelor
obligatorii stabilite pentru respectivele mijloace de transport în ceea ce priveşte “tipul” şi “categoria”. Conformitatea
mijloacelor de transport cu cerinţele standard va fi verificată pe baza documentelor emise de autorităţile competente.
Pentru a asigura protecţia mediului, emisiile poluante de noxe ale Mijloacelor de Transport utilizate la prestarea Serviciilor
de Transport trebuie să fie în limitele stabilite de către lege pentru tipurile respective de motoare şi carburanţi.
Cerinţele tehnice pentru Mijloacele de Transport prezentate în această anexă vor fi actualizate automat în situaţia apariţiei
unor noi reglementări. În această situaţie, Părţile vor actualize prezenta Anexă incluzând cerinţele tehnice noi stabilite prin
lege.
Vehiculele de transport trebuie să fie autobuze urbane aşa cum suntacestea definite în legislaţia naţională, cu capacitate
definită în Programul de Transport.
Cerinte Standard pentru autobuze/tramvaie
General
1. Conditiile interioare si exterioare ale mijloacelor de transport prin care se presteaza servicii in temeiul prezentului
Contract trebuie sa fie permanent in concordanta cu cerintele stabilite de legislatie.
2. Toate dispozitivele si fiecare dintre acestea care sunt instalate in mijloacele de transport trebuie sa fie pastrate si reparate
astfel incat toate vehiculele sa poata fi utilizate in permanenta.
3. Fiecare mijloc de transport trebuie sa aiba cel putin un validator electronic pentru fiecare usa și alte echipamente îmbarcate
aferente sistemului de taxare integrat.
4. Operatorul va avea dreptul ca, dupa cum hotaraste, sa amenajeze zone publicitare atat in interiorul cat si in exteriorul
autobuzelor. Publicitatea nu va afecta vizibilitatea saulizibilitatea numerelor traseelor, semnele cu destinatia, logo-ul
Societaţii nu va acoperi nicio fereastră dacă acesta nu permite vizibilitatea spre exterior.
5. Inainte de plecarea pe traseu, vehiculele vor fi supuse unui control pentru a se asigura ca sunt curate in vederea utilizarii
de catre pasageri, si nu au suprafete alunecoase, deteriorate sau periculoase, inclusiv scaunele si armaturile vehiculelor.
6. In fiecare zi, inainte de plecarea pe traseu, se va asigura ca scaunele pentru pasageri nu sunt avariate, defecte sau
deteriorate in orice alt mod.
Cerinte pentru autobuze/tramvaie
Autobuzele/tramvaiele in exploatare vor indeplini cerintele tehnice obligatorii cu privire la siguranta si protectia mediului
stipulate in legislatia in vigoare, precum și cerințele tehnice cu privire la compatibilitatea cu sistemul de taxare integrat.
Autobuzele utilizate de către Operator la prestarea serviciului vor fi de tip autobuz urban, potrivit legislaţiei româneşti în
vigoare, Autobuzele vor fi minim EURO 3, conform Anexa 13, pct 1.2.4. din “Reglementarile privind certificarea încadrarii

vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în
categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica RNTR 1 din 12.08.2008” aprobat prin Ordin nr.
1002 din 12/08/2008.
Anexa 5.2 – Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO
Planul privind Parcul de Mijloace de Transport
Planul privind Parcul de Mijloace de Transport va cuprinde o listă cu toate autobuzele şi tramvaiele , inclusiv următoarele
informaţii
• Numarul vehiculului, categoria, numarul de inmatriculare si numarul de inventar;
• Numărul Copiei Conforme a Licenţei de Transport
• Anul de fabricatie;
• Durata de viata ramasa;
• Marimea in metri, numar de axe, tipul de podea, tipul motorului, gradul de confort si poluare, capacitatea de pasageri
(atat pe scaune cat si in picioare);
• Aspecte de protecţia mediului (standardul EURO)
• Nivelul de zgomot
• Numărul de uşi de acces
• Numărul de ieşiri
• Adaptări pentru persoanele cu mobilitate redusă
• Dotări aferente sistemului de taxare integrat
• Alte dotări (casă de marcat fiscală, componente aferente sistemului de management al traficului etc.)
Anexa 6 – Tarife de călătorie
Anexa 6.1 – Tarife de călătorie practicate in momentul incheierii contractului
Aplicabile de la data de:
Modalitate cumpărare

Tip legitimaţie de călătorie

preţ

chioşcuri

abonamente

81 lei

automate

nu

0 lei

În vehicul

bilete

2.5lei

SMS

nu

0 euro + TVA

* Se vor mentiona toate categoriile de titluri de calatorie, inclusiv cele cu tarife reduse
Anexa 6.2 – Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor de călătorie
Modificarea/ajustarea Tarifelor de călătorie nu influenţează nivelul costului unitar pe km stabilit conform contractului.
I. Stabilirea tarifelor de călătorie
Modul de stabilire al tarifelor de calatorie pentru elementele din oferta tarifară este următorul:
1. Pe baza Programului de Transport se determină oferta de transport (locuri x Km) pe moduri și intervale de timp.
Se calculează bugetul de exploatare eligibil necesar pentru realizarea ofertei de transport stabilite, în condiții de calitate și
de siguranță specificate, plecand de la costul unitar/km contractat, pentru fiecare mod de transport, si profitul rezonabil
contractat. Costul unitar pe kilometrul parcurs este pretul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor
din anul precedent eligibile, reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevazute in Anexa 9.
2. Se calculează costul mediu al unei călătorii, ca raportul dintre bugetul de exploatare eligibi + profitul rezonabil ale
operatorului și numărul mediu anual estimat al călătoriilor (nu al călătorilor) plătite integral. Sunt necesare sondaje și date
statistice referitoare la calatorii cu transportul public și privind călătoria medie realizată de un călător (număr de stații
transformat în număr de Km).
Aceste etape sunt tehnice, se calculează de către operator și se negociază cu autoritatea contractantă.
3. Se stabilește (în baza viziunii social-economice/guvernanței locale, de către Autoritatea Contractantă) acceptanța socială
a costului mediu transpus direct în tariful mediu. În caz de neacceptanță anticipată, se stabilește tariful mediu acceptabil.
4. Se determină tariful de bază (prețul de vânzare al unei călătorii simple). Acest tarif poate să fie egal cu costul mediu al
unei călătorii dacă compensaţia este dirijată către abonamente, de exemplu, sau poate să fie mai mic decât costul mediu,
dacă se decide ca compensaţia să acționeze încă de la acest prim nivel (acesta e cazul cel mai frecvent). De asemenea, tariful
de bază poate să depășească costul mediu, în cazul în care se acordă bonificații comerciale pentru restul pozițiilor tarifare.

5. Se determină toate celelalte elemente ale ofertei tarifare (”produse tarifare”), prin multiplicarea tarifului de bază, aplicarea
unitară sau diferențiată a tarifelor sociale (cele supuse obligaţiei tarifare) și aplicarea unitară sau diferențiată a unor
bonificații comerciale. Sunt necesare simulări pentru realizarea unui echilibru financiar – bonificațiile să fie compensate
prin majorarea tarifului de bază. Bonificațiilecomerciale pot fi de două tipuri:
• Reducerea aplicată multiplicării tarifului de bază, de exemplu
preț 2 călătorii = 2 x tariful de bază – n%
• Vânzarea de abonamente cu număr nelimitat de călătorii, dar al căror preț este calculat pentru o utilizare medie statistică,
de exemplu 2 călătorii x 22 zile lucrătoare/lună.
Punctele 4 și 5 de mai sus determină oferta tarifară, ca rezultat al aplicării unei anumite politici tarifare. Politica tarifară
trebuie să îmbine criteriile comerciale (avantajarea cumpărării, în avans față de momentul utilizării, al unor titluri de
călătorie multiple) și criteriile sociale (dirijarea preponderentă a tarifelor sociale spre categoriile de utilizatori permanenți ”călătorii fideli”).
6. Se stabilește, pe baza legislației naționale și a reglementărilor locale, lista categoriilor de persoane care beneficiază de
facilități, sarcina de transport generată și efectele financiare ale acestor facilități asupra bugetului de exploatare al
operatorului.
Pentru punctele 3 și 6, principiile de finanțare a serviciului public de transport sunt următoarele:
• Autoritatea care impune limitări de tarife față de calculele recunoscute trebuie să asigure diferența, prin compensaţie.
Elemente de protecție social nu pot fi puse în sarcina niciunui operator, public sau privat.
• Operarea sub rigorile unui Contract de servicii publice impune abandonareaconsiderării paușale a sarcinii de transport
generată de călătorii cu facilități tarifare și utilizarea unor metode de apreciere obiectivă și precisă.
Tarifele pentru toate Titlurile de călătorie se aproba prin Hotarâre de catre Consiliu Local
II. Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie
Ajustarea sau modificarea Tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează in
conformitate cu prevederile Ordinul ANRSC nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor –cadru privind stabilirea, ajustarea
si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, la cererea operatorilor de transport public
local de persoane, pe baza următoarelor documente:
- cererea de ajustare, care conţine: tarifele în vigoare şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de ajustare
se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii
principalelor elemente de cheltuieli;
- fişele de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;
- alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.
Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se pot ajusta periodic prin Hotarari
ale Consiliului Local, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.
Anexa 6.3 – Lista punctelor de distributie a titlurilor de calatorie si programul de functionare
Anexa 7 – Diferentele de tarif
Anexa 7.1 – Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi și reduceri la transportul în comun
Modalitatea de
Nivelul protecţiei
Legislaţia în vigoare
Categoria socială/
acordare a protecţiei
care reglementează
sociale acordate
Tipul de protecţie
sociale
protecţia socială
socială
(lei/unitate)
(procentul de
reducere)
elevi

50

Legea
educaţiei
naţionale nr. 1/2011

pensionari

100

Onr.97/1999 serv publ
subvenţionatepensionari

Donator sânge

50 pentru o lună

HG
nr.1364/2006donatori sânge

•
•

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b)persoane fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

Anexa 7.2 – Modul de acordare a diferenţelor de tarif
Modul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. ___ în
temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte şi este după cum urmează:
Categoria
Număr de călătorii
Modalitatea de acordare a
perioada
Tarif
socială/
pe
protecţiei sociale
Red.
întreg
Tipul
de
perioada selectată,
(procentul de reducere)
oferita
protecţie
utilizat
pentru
socială
calcul

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale
justificative pentru fiecare categorie.
Anexa 7.3 – Fundamentarea anuala a diferentelor de tarif pentru protectia sociala
Nr.
crt

Categoria
socială/
Tipul
de
protecţie socială

Unităţi de calcul
(abonamente/călătorii
vândute

Nr.
estimate
de unităţi

Nivelul
protecţiei
sociale
acordate

Sume
totale
lei

Document
justificativ
aprobat

(lei/unitate)
1

2

3

4

5= 3x4

6

Nivelul
protecţiei
sociale
acordate

Sume
totale

Document
justificativ
aprobat

Anexa 7.4 – Modelul formularului de decont pentru diferenţele de tarif
Nr.
crt

Categoria socială/
Tipul de protecţie
socială

Unităţi de calcul
(abonamente/călătorii
vândute

Nr.
estimate
de unităţi

lei

(lei/unitate)
1

2

3

4

5= 3x4

Se vor pune la dispoziţie documente justificative în baza contractului de alocare a încasărilor din
tichete.
Anexa 8 – Modelele formularelor de decont pentru plata compensaţiei
Anexa 8.1 – Raport Lunar de Constatare
**OSP – obligaţie de serviciu public
Concept
Luna………….. anul………….
(Km) nr. total de vehicul*km efectuaţi(calculaţi conf. Anexei 13) – tramvai

valoare
Luna curentă

6

autobuz
(c unitar) Cost unitar per Km – tramvai
autobuz
(Ch) Cheltuieli totale pentr OSP - vehicul*km efectuaţi x (c unitar) per Km – tramvai
autobuz
(Pr) Profit rezonabil (…% la total cheltuieli pt. planul de transport OSP
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public
- venituri din vânzări de titluri de călătorie
- diferenţa de tarif cuvenite operatorului
- alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP
(C) Compensaţia (conf. contract) (Ch+Pr – V)
Compensaţie per total vehicul*kilometric efectuaţi
*valori în lei , fără TVA
** OSP – obligaţie de serviciu public
Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rand din Nota Lunară de Constatare.
Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare
Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în anul ______
Concept

valoare

Anul………….

Luna curentă

(Km) nr. total de vehicul*km – tramvai
autobuz
(c unitar) Cost unitar per Km – tramvai
autobuz
(C1)TOTAL COMPENSAŢII ANUALE FACTURATE (pe baza calculului lunar din
Anexa 10)
Venituri din servicii de transport public din:
- venituri din vânzări de titluri de călătorie
- diferenţa de tarif cuvenite operatorului
- alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP (PSO)
(I) TOTAL VENITURI AUDITATE
Costuri associate realizăriiPlanului de Transport OSP (PSO)
-Cheltuieli directe de transport –tramvai
Autobus
-Cheltuieli indirecte de transport şi administrative –tramvai
Autobus
-Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie şi de marcheting
-Cheltuieli aferente activităţilor de implementare a investiţiilor autorităţii contractante
(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE associate realizării Planului de Transport

(III) (Pr) Profit rezonabil
(C2) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ (pe baza costurilor şi veniturilor înregistrate
în contabilitatea gestiunii şi auditată)
(Efectul financiar net)
(II – I) + III
COMPENSAŢIA ANNUALĂ MAXIMĂ
Valoarea minimă dintre C1 şi C2 # valoarea maximă anuală a Compensaţiei
DIFERENŢA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR autorităţii
contractante (dacă C1>C2)

Anexa 9 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO (OSP) şi cerinţele privind contabilitatea separată
Fundamentarea costului unitar/Km (lei/Km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, pe
fiecare categorie de mijloc de transport se face pe baza consumurilor normate de combustibili, lubrifianţi, energie electric,
a cheltuielilor de întreţinere-reparaţii şi cu piese de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte
elemente de cheltuieli prevăzute în Anexa la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (O.nr. 272/2007)
In cazul in care operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte provenita din acestea, precum si cota de
cheltuieli generale ale societatii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proportional cu ponderea acestui element
in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeaza cheia de
repartizare a acestora pe fiecare activitate.
Metodologia de alocare a costurilor indirecte si administrative se va aproba de catre autoritatea contractanta. Auditul anual
tehnico-economic va face propuneri autoritatii contractante privind adoptarea unei metode de gestiune si alocare a costurilor
mai potrivita, in vederea cresterii eficientei operatorului.
Operatorul poate desfasura şi alte activitati de transport sau activitati care au legatura cu
serviciul de transport public local in urmatoarele conditii:
i. Activitatile sunt aprobate de Autoritatea Contractanta
ii. Activitatile respecta legislatia respectivului domeniu de activitate
iii. Activitatile respective îşi acopera in intregime costurile din veniturile colectate
iv. Activitatile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport public local
v. Activitatile respecta concurenta
Toate inregistrarile contabile trebuie realizate în aşa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor şi al
compensatiei pentru obligatia de serviciu public si conditia de la punctul iii pentru alte activităţi.
Principiile privind evidenta contabila separata pentru costurile eligibile inregistrate sunt:
a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfasurarii
unui anumit tip de serviciu sau realizarii unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.
Astfel costurile totale alocate ale obligatiei de serviciu public a operatorului trebuie sa include urmatoarele:
i) Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale şi servicii efectuate de terţi care au legatura cu Serviciul
de transport public local, inclusive serviciul datoriei societatii, folosite exclusiv pentru indeplinirea Obligatiei de serviciu
public
ii) O cota proportionala din costurile indirecte, incluzand costurile tehnice si administrative cu personalul, de capital si
resurse material.
Evidenta contabila se va organiza pe conturi analitice distincte, pe fiecare mod de transport si pe alte activitati.Toate
veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in LEI, fara TVA, cu exceptia cazurilor unde se specifica altfel.
Cu 60 zile inainte de incheierea situatiilor financiare anuale, Operatorul va solicita aprobarea Autoritatii Contractante
privind procedurile de alocare a costurilor indirecte pe activitati.
Raportare
Înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual pentru anul
calendaristic anterior, inclusiv situaţiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie sa contina urmatoarele rapoarte specifice:
a) Bilantul contabil si anexele la acesta
b) Raportul de gestiune al administratorilor
c) Raportul auditorului ce a efectuat auditul tehnico-economic
d) Raportul privind inventarierea patrimoniului
e) Raportul privind realizarea investitiilor prevazute in anexele la contract
f) Situatia veniturilor.
g) Situatia amortizarii.
h) Situatia costurilor directe.
i) Situatia costurilor indirecte.
j) Numarul angajatilor si costurile de munca.
Investiţii efectuate de către Operator în numele Autorităţii Contractante
In cazul efectuării de catre Operator a operaţiunilor aferente investiţiilor care sunt in sarcina Autoritatii Contractante în
conformitate cu anexa 3.2 şi cele în care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea UE si din surse IFI,
anexa va fi adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanţare / Imprumut / etc. si in baza Ordonantei Guvernului nr.
198/2005 privind crearea, furnizarea si utilizarea Fondului de Intretinere, inlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare
a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de finantare din partea UE.
In cazul realizarii investitiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta va fi responsabila de finantarea
cheltuielilor de implementare a investitiilor prin alocarea bugetară de
capital. Operatorul va tine o evidenta distincta a costurilor de investitii realizate si se va asigura
transferarea catre Autoritatea Contractanta a valorii investitiilor puse in functiune si receptionate pentru inregistrarea in
evidenta patrimoniului public si preluarii acestora de catre Operator ca bunuri concesionate.
Anexa 10 – Calculul, Modificarea, Indexarea Costului Unitar pe Kilometru
Anexa 10.1 – Metodologia de calcul şi modificare a Costului Unitar/kilometru
Prezenta anexa ofera un mod de calcul transparent si cuprinzator al costului unitar pe kilometrul parcurs si face precizari
privind modalitatea de modificare a acestuia.
Costul unitar pe kilometrul parcurs este pretul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile,
reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevazute in Anexa 9. Atunci când se calculeaza costul/km,trebuie sa fie
urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.
Costul unitar pe kilometru parcurs trebuie sa faca obiectul unui audit tehnico-economic.
Toate costurile si veniturile astfel inregistrate pe conturi analitice, pe moduri de transport si alte activitati, sunt introduse in
situatiile financiare anuale ale Operatorului si prezentate in balante separate.
An

Autobuz

Tramvai

Nr. Veh*Km parcursi (Anexa 13)
Costul eligibil total anual (Anexa 9)
Cost/ Veh*Km
Operatorul poate solicita modificarea costului/km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre
nivelele de pret folosite la calculul costului/ km negociat/ indexat depasesc anumite praguri sau daca conditiile de exploatare
s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.
Costul unitar/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se pot modifica în cazurile care
conduc la modificarea majorã a acestora ori a condiţiilor de exploatare, care determinã modificarea cheltuielilor cu o
influenţã mai mare decât cea determinatã de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioada de 3 luni consecutive.
Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamenteazã
potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).
Modificarea costului unitar pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determinã avânduse în vedere urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determinã avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile
normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţã mai mare decât cea a indicelui preţurilor de
consum pe o perioadã de 3 luni consecutive;
b) cheltuielile cu amortizarea se determinã respectându-se reglementãrile legale în vigoare;

c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determinã avânduse în vedere modificarea acestora cu o influenţã mai mare decât cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadã de 3 luni
consecutive;
d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteazã în funcţie de legislaţia în vigoare,corelatã cu principiul eficienţei economice;
e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determinã potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) cheltuielile financiare detaliate corespunzãtor.
Cazurile luate in considerare sunt:
i) inflaţia cumulata de la inceputul anului curent, aşa cum este raportata de catre Institutul National de Statistica, depaseste
______ % (.... la suta), sau
ii) pretul combustibilului diesel sau al gazelelor naturale sau energiei electrice pentru uz industrial depaseste cu mai mult
de _____ % (... procente), lunar, in comparaţie cu pretul folosit pentru calcularea costului anual/kilometru veh.sau
iii) salariul lunar minim astfel cum este stabilit prin legislatia nationala creste cu _____ % sau mai mult in comparatie cu
cel in vigoare in luna stabilirii costului/kilometru veh.
Operatorul trebuie sa prezinte Autorităţii Contractante toate documentele relevante,datele si calculele, indicand motivele
pentru modificarea solicitata a costului/kilometru.
Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in _____ zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza
nejustificat modificarea Contractului.
Autoritatea contractanta poate solicita scaderea Costului/ km in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai
multe dintre nivelele de pret folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare a modificarii
conditiilor pietei sau daca punerea in functiune a unor investitii duce la scaderea semnificativa a elementelor de cost
(energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparatiile, reduceri de personal,etc).
Operatorul trebuie sa prezinte Autorităţii Contractante in ______ zile de la solicitarea Autoritatii Contractante toate
documentele relevante, datele si calculele, justificand nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta
va examina propunerea Operatorului de modificare in _____.) zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza
nejustificat modificarea Contractului.
Modificarea costului/km se va face prin Act Aditional la Contract, in baza unui audit tehnico-economic care sa certifice
noul nivel al costului/km.
Anexa 10.2 – Formula de indexare a costului/ kilometru
Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local, pe fiecare categorie de mijloc de transport se pot
ajusta periodic pe baza cererilor primite de la operatorii de transport, in baza cresterii indicelui preturilor de consum fata de
nivelul existent la data precedentei ajustari.
Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori princurse regulate, se determinã pe baza
analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de transport, precum şi a influenţelor reale primite în costuri,
determinate de evoluţia preţurilor pe economie.
Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamenteazã
potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).
Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determinã avându-se
în vedere urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determinã avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare şi consumurile
normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
b) cheltuielile cu amortizarea se determinã respectându-se reglementãrile legale în vigoare;
c) cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se determinã avânduse în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se în calcul influenţa indicelui
preţurilor de consum de la ultima avizare;
d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteazã în funcţie de legislaţia în vigoare, corelatã cu principiul eficienţei economice;
e) cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determinã potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) cheltuielile financiare detaliate corespunzãtor.
Ajustarea costului/km se va face prin Act Aditional la Contract.
FORMULA DE INDEXARE ANUALĂ A COSTULUI/ KM
c unitar-vehicul km, n+i = (c unitar-vehicul km, i – D vehicul) x IPC (n +i) + D vehicul
unde:
c unitar-vehicul km, n+i este costul unitar/ km, pentru autobuze, ajustat [lei/km];

c unitar-vehicul km, i este costul unitar/ km, pentru autobuze, in vigoare la data ajustarii [lei/km];
Dautobuzeste deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data
ajustraii [lei/km];
IPC i este inflatia calculata pe baza nivelului ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul
solicitarii ajustarii, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustari.

Anexa 11 – Indicatori de performanţă ai serviciului şi modalitatea de calcul al penalităţilor
N
r indi
. cato
c ri
r
t

Descriere,
mod de
calcul,
pentru un
trimestru

m
o
d

parametru

U.
M

N
i
v
e
l
a
c
c
e
p
t
a
t,

P
o
n
d
er
e
N
iv
el

cr
it
er
iu

m
a
xi
m

Valori
ale
param
etrilor,
calcul
ate pe
baza

V
al
or
i
d
e

operat
orului

ca
lc
ul
m
al
us

8

9

raport
ului

Inc
alc
are
ma
jor
a

Retinere
din
garantia
pe
trimestru
(G) de:
Garantie
(G)
10.000,0
0

p
er
m
is

f
a
r
a
p
e
n
a
li
z
a
ri
0

1

1 Cur
se
anul
ate

2

3

4

5

6

7

(curse
anulate sau
neregulate/

t
r
a
m

%

5

1
0

5
%

10

11
=(9/6)*7
*G

sau
nere
gula
te

total curse
incluse in

2 Tras
ee
anul
ate
pent
ru o
peri
oad
a de
mai
mult
de

Programul
de
Transport)
x 100

a
u
t
o
b
u
z

%

5

1
0

5
%

Σ
(lungimea
traseelor
anulate x
zile de
anulare)/
lungimea

t
r
a
m
v
a
i

%

0
,
2

1

2
%

totala a
traseului x
365

a
u
t
o
b
u
z

%

0
,
5

2

2
%

Numarul de
pasageri
afectati de
situatiile de
la punctele
1 si

t
r
a
m
v
a
i

%

3
0
0
0

5
0
0
0

8
%

a
u
t
o
b
u
z

%

1
0
0
0

2
0
0
0

8
%

t
r
a
m
v

%

5

1
0

4
%

24
de
ore
3 Nu
mar
ul
de
pasa
geri
afec
tati
de
situ
atiil
e de
la

2

pun
ctel
e1
si 2
4 Res
pect
area
Plan
ului

v
a
i

(Σ parc
planificat Σ parc
utilizat) / (Σ
parc

de
Serv
icii

5 Plan
geri
de
la
pasa
geri

planificat)
x 100

a
i
a
u
t
o
b
u
z

%

5

1
0

4
%

P
la
n
g
e
ri
f
u
n
d
a
m
e
n
ta
te

Nr.
Plan
geri
fund
ame
ntate
inre
gistr
ate

t
o
a
t
e

N
r.

5

1
0
0

1
%

P
la
n
g
e
ri
r
e
z
o
l
v
at
e

Nr.
Plan
geri
fund
ame
ntate
rezol
vate
in
term
en
legal

t
o
a
t
e

N
r.

3

9
4

1
%

P
la
n
g
e
ri
n
e
r
e

Nr.
Plan
geri
fund
ame
ntate
nere
zolv
ate
in

t
o
a
t
e

N
r

2

6

1
%

6 Prot
ecti
a
med
iul

z
o
l
v
at
e

term
en
legal

R
e
s
p
e
ct
a
r
e
a
st
a
n
d
a
r
d
el
o
r
d
e

Num
ar
vehi
cule
care
nu
resp
ecta
nor
mele
Euro
3 si
Euro
4

p
o
l
u
a
r
e
E
U
R
O
3
si
E
U
R
O
4
7 Veh
icul
e

V
e
c
h

a
u
t
o
b
u
z

%

2
0

4
0

3
%

t
r
a
m

A
ni

1
0

1
5

4
%

rapo
rtat
la
num
arul
de
vehi
cule
imp
us in
Prog
ram
ul de
Tran
sport
auto
buz

Vec
hime
a
medi

i
m
e
a
m
e
d
ie
a
v
e
h
ic
u
le
l
o
r

ea
vehi
culel
or

v
a
i
a
u
t
o
b
u
z

an
i

5

8

4
%

C
e
ri
n
te
d
e
c
o
n
f
o
rt

Nma
rul
vehi
culel
or
nein
cadr
ate
in
clase
le I,
II
sau
III
de

a
u
t
o
b
u
z

%

1
0

5
0

4
%

conf
ort/
num
arul
total
de
vehi
cule
inclu
se in
Prog
ram
ul de
Tran
sport

8 Pen
alita
ti
plati
te

Cuantumul
penalitatilor
platite de
catre
operatorul
de

t
o
a
t
e

lei

5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
%

t
o
a
t
e

N
r

2
0

1
0
0

1
0
%

t
o
a
t
e

N
r

5

3
0

4
%

t
o
a
t
e

N
r

7
,
5

7

6
%

Total
pondere
criterii

1
0
0
%

transport/
transportato
rul
autorizat,
pentru
nerespectar
ea
standardelo
r de
transport de
calitate si
mediu
9 Res
pect
area
prev
eder
ilor
lega
le

Numarul
abaterilor
constatate
si
sanctionate
de
personalul

1 Acc
0 iden
te
de
trafi
c

Numarul
accidentelo
r in trafic
din vina
personalulu
i propriu al

imputernici
t

Operatorulu
i
1 Indicele de
1 Satisfactie a
Pasagerilor
Respectarea nivelului
minim impus

Total

In
ca
lc
m
aj
or
e

R
et
in
er
e
tri
m
es
tri
al
a
di
n
g
ar
a
nt
ia
a
n
u
al
a

NOTĂ:
- Pentru a verifica îndeplinirea primilor 4 indicatori şi pentru a monitoriza executarea contractului, este necesar să se
implementeze un sistem de control şi management al traficului pentru modul de transport cu autobuzul.. Metodologia de
monitorizare şi evaluare a Programului de Transport Public al Operatorului este detaliată în Anexa 14.
Un astfel de instrument de control şi management al traficului va fi evidenţiat ca fiind o prioritate în Planul de investiţii. În
lipsa unui astfel de sistem de control şi management, indicatorii de mai sus vor putea fi evaluaţi de către Autoritatea
Contractantă numai pe bază de sondaje trimestriale.
- Pentru a evalua îndeplinirea ultimului indicator, Autoritatea Contractantă va respecta metodologia prezentată în Anexa 13,
comparându-l cu nivelul minim impus în loc de cel maxim (aşa cum se compară ceilalţi indicatori).
- Nivelurile maxime acceptate incluse în tabel sunt numai pentru referinţă; acestea vor trebui negociate la semnarea
contractului, iar ponderile sunt bazate pe politica de Transport Public a Autorităţii Contractante. Cele ulterioare se vor stabili
în baza indicatorilor realizaţi de către Operator în anul _______
- Autoritatea Contractantă va stabili valoarea unei garanţii anuale din care se vor retine penalitatile aferente neindeplinirii
indicatorilor de performanta si alte sume datorate de Operator in baza prezentului contract.
- Aceasta Garantie anuala este baza de calcul pentru calculul penalitatilor pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta.
Fiecărui indicator îi este alocat un coeficient, un prag sub care penalizarea nu se aplică, şi, în funcţie de acest coeficient, o
valoare maximă a garanţiei aferentă indicatorului, calculată din valoarea totală a garanţiei. Deducerile din fiecare indicator
vor fi calculate ca procent din deducerile maxime, proporţional cu punctele de penalizare, dacă acestea depăşesc pragul
maxim stipulat. În cazul în care punctele de penalizare ale unui indicator depăşesc valoarea maximă stipulată, garanţia
reţinută pentru acel indicator va fi limitată la valoarea sa maximă; însă, punctele care depăşesc valoarea maximă vor fi
înregistrate ca încălcări
ale Contractului de către Operator şi pot duce la rezilierea unilaterală a Contractului.
- Indicele de satisfacție a călătorilor nu va fi considerat indicator de performanță pentru calculul penalitaților în primul an
al Contractului (nicio penalitate). Autoritatea Contractantă va desfășura un sondaj, potrivit Anexei 12 la Contract, pentru
evaluarea nivelului existent al Indicelui de satisfacție al călătorilor, în baza căruia se vor stabili nivelul minim acceptat fără
penalizari și nivelul minim permis pentru al doilea an al

Contractului.
Anexa 12 – Indicele de Satisfacţie a Pasagerilor (ISP)
1. Generalităţi
Prezenta anexa are drept scop definirea cerinţelor fundamentale privind metodologia referitoare la evaluarea anuală a
indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP), având în vedere prevederile standardelor naţionale şi europene referitoare la
măsurarea calităţii sistemelor de transport public şi a calităţii managementului contractelor.

2. Indicelede satisfacţie a pasagerilor
a) Autoritatea Contractanta organizează şi finanţează evaluări anuale ale indicelui de satisfacţie a Pasagerilor (ISP).
b) Această sarcină trebuie să revină unor terţe persoane independente (care nu sunt părţi la Contract) care efectuează studii
privind gradul de satisfacţie al pasagerilor pe bază de chestionare şi sondaje.
c) Metodologia pentru efectuarea studiului şi calcularea indicilor privind gradul de satisfacţie al pasagerilor se discută şi se
defineşte cu operatorul, după cum urmează:
i. Metodologia trebuie să fie conformă cu cerinţele incluse în standardul EN13816.
ii. Indicatorii de calitate stabiliţi în Anexa 11 se pot utiliza ca bază pentru chestionar pentru a efectua studiul de evaluare a
gradului de satisfacţie a pasagerilor. Pot fi totodată adăugaţi şi alţi indicatori relevanţi pentru evaluarea calitativă a serviciilor
(curăţenia vehiculului, comportamentul conductorilor, siguranţa percepută, etc.).
Chestionarul are ca scop principal compararea indicatorilor de calitate oferiţi şi a indicatorilor de calitate percepuţi de
pasageri.
iii. Rezultatul final al studiului include un procent de pasageri mulţumiţi datorită performanţei indicatorilor cheie stabiliţi
în Anexa 11, şi un număr de pasageri nemulţumiţi prin compararea cărora se poate identifica gradul de satisfacţie a
aşteptărilor acestora.
iv. După finalizarea analizei comparative a gradului de satisfacţie al pasagerilor derivate din studiul efectuat şi Indicatorii
de Calitate de performanţă oferiţi, evaluaţi de către Autoritatea Contractanta, aceasta împreună cu Operatorul trebuie să
elaboreze planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public.
Noile planuri pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public pot viza schimbarea valorilor vizate ale indicatorilor cheie
şi revizuirea Programului Operatorului de Transport Public pentru anul următor.
Anexa 13 – Metodologia de monitorizare şi evaluare a Programului de Transport

1. Principii
1) Prezenta metodologie defineşte principalii parametri care determină performanţa Operatorului în cadrul Programului de
Transport.
2) Municipalitatea va monitoriza, evalua şi înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin
mecanismul următor:
a) Sistem Automat de Management şi Control al Serviciilor de Transport .
b) Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va elabora și
implementa sondaje de control periodice privind serviciul de transport public, prin care se vor aduna informaţiile necesare
pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport
3) Baza de date SIT conţine următoarele specificaţii privind liniile de transport public, prin care este controlată prestarea
Programului de Transport:
a) Descrierea traseelor, cu staţiile de plecare, intermediare şi terminus, pe fiecare direcţie de circulaţie.
b) Toate vehiculele care circulă pe trasee.
c) Orarul fiecărui vehicul în stația de plecare, în stațiile intermediare și în stația terminus pe linia stabilită.
d) Conformitatea cu orarul traseului, incluzând toate indicaţiile prin intermediul SIT, atunci când este funcţional, apariţia
unor anomalii în orarul vehiculului, în baza determinării prin GPS a locaţiei sale de-a lungul traseului şi confirmă faptul că
poziţia sa este în conformitate cu acest orar programat.
e) Vehicul*Kilometri realizat (zilnic, lunar sau anual).
4) Raportarea și evaluarea prestării Programului de Transportse face prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 6).
5) Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport
Indicatorii -cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele şi categoria parcursului în kilometri.
Cursele sunt evaluate după cum urmează:
I. Curse regulate.
II. Curse neregulate din culpa Operatorului.
III. Curse neregulate fără culpa Operatorului.
IV. Curse neefectuate fără culpa Operatorului.
V. Curse efectuate parţial fără culpa Operatorului.
VI. Curse neefectuate din culpa Operatorului.
În baza evaluării călătoriei prin intermediul indicatorilor prevăzuţi la punctul 6 din prezenta Anexă şi criteriilor din cadrul
acestei metode, se stabileşte categoria traseului în kilometri.
Îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de traseu suplimentar, ce nu se
încadrează în Programul de transport, atunci când se înlocuiesc alte Linii sau datorită prelungirii liniilor existente pentru
motive obiective, sau curse ce sunt întreprinse în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului crescut de
călători datorat unor evenimente speciale (dintr-un ordin operaţional almunicipalităţii).
Modul de evaluare a tipurilor de curse conform condiţiilor prevăzute la punctul 6.
I. O cursă regulată este o cursă care:
a) Este prestată în mod regulat atunci când se iniţiază de la o staţie de plecare respectând orarul aprobat, circulaţia are loc
de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate staţiile de-a lungul traseului.
b) Sau, este considerată a fi regulată şi este evaluată ca atare în oricare din următoarele cazuri:
i) în următoarele condiţii, recunoscute de către municipalitate prin intermediul SIT, atunci când este funcţional:
(1) Circulaţia vehiculului se desfăşoară conform rutei și programului stabilit, cu o abatere de până la 2 (două) minute pentru
cel mult de 50 (cincizeci)% din staţii.
(2) Pentru restul de 50 (cincizeci) % din staţii abaterea este de până la 4 (patru) minute.
Plecarea în avans dintr-o staţie înainte de ora stabilită în orarul traseului nu este admisă.
ii) Din lipsa indicaţiilor privind circulaţia pentru o parte a călătoriei ca urmare a
intrării într-o zonă de tăcere radio şi a unui element defect al echipamentului de la
bord.
iii) Din cauza unei disfuncţionalităţi a unui dispozitiv de la bord în timpul circulaţiei şi nici o indicaţie de circulaţie a
vehiculului de-a lungul traseului de până la 120 de minute, dar nu mai mult de o tură pe linia respectivă. Când tura pe linie
este de peste 120 de minute, vehiculul sau dispozitivul de la bord este schimbat la prima staţie de destinaţie de pe traseu sau
în depou.

iv) Plecare dintr-o staţie sau un punct de schimb iniţiale, cu o întârziere de până la 5 (cinci) minute pentru liniile urbane şi
până la 10 (zece) minute pentru liniile suburbane din programul aprobat, care este compensată până ajunge la jumătatea
traseului.
v) Urmând instrucţiunile furnizate de o persoană desemnată de către municipalitate sau de către autorităţi cum ar fi
Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, PoliţiaRutieră , etc. prin completarea formularului necesar sau întrun mod operaţional (prin intermediul unui post de radio sau un dispozitiv de la bord).
vi) În cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin, coordonat cu Municipalitatea.
vii) În caz de defectare a serverului central al SIT, cu excepţia cazurilor ce nu sunt controlate de către municipalitate.
II. O cursă neregulată din culpa Operatorului este o cursă care se efectuează, însă:
a) Nu respectă orarul traseului şi se abate de la orele controlate din Orarul Traseului, cu abatere mai mare decât marja admisă
în conformitate cu punctul b, i) 1,2,3 şi 4.
b) Cu o abatere de la traseu, fără omiterea vreunei staţii, dar fără un ordin coordonat cu municipalitatea sau cu o persoană
desemnată de către municipalitate sau
c) Cu un interval de timp perturbat (stabilit la pct. b.4) între vehiculele de pe o linie (în circulaţia "Grupului"). Circulaţia
simultană a mai mult de 2 (două) vehiculele pe una şi aceeaşi linie de la plecarea la prima staţie de pe traseu până la 1 (una)
sau mai multe staţii.
d) În toate celelalte cazuri datorate culpei Operatorului.
III. O cursă neregulată fără culpa Operatorului este considerată astfel în următoarele cazuri:
a) La încălcarea Orarului Traseului planificat şi o abatere de la orarul controlat din Orarul Traseului peste limita admisă
conform punctului b,i) 1,2,3 şi 4 din prezenta anexă, datorită unuia dintre motivele indicate în clauza IV de la punctul a) la
h) sau Clauza V de la punctul o) la h).
b) La încălcarea Orarului Traseului la schimbarea vehiculului cu până la 6 (şase) minute în urmă faţă de orar de la ora de
sosire a vehiculului ce îl înlocuieşte. Introducerea unui vehicul pe o linie ce înregistrează o întârziere de mai mult de 6 (şase)
minute se efectuează cu permisiunea acordată de către municipalitate sau de către o persoană desemnată de către
municipalitate.

IV. O cursă neefectuată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru
unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv:
a) Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat
conform orarului.
b) Semafoare nefuncţionale şi semafoare cu regim special de funcţionare.
c) Drumuri necurăţate de zăpadă şi/sau cu polei.
d) Suprafaţa drumului este într-o stare proastă, împiedicând circulaţia transportul public urban în condițiile tehnice, de
siguranță și de confort stabilite.
e) Zone inundate.
f) Mitinguri, manifestări, precum şi evenimente permise şi/sau efectuate printr-un ordin al Municipiului.
g) Ca urmare a comunicării: pentru a asigura regularitatea, perioadele de standby pentru includerea în Orarul Itinerariului,
dar fără a depăşi durata călătoriei, pauze conform orarului, numai după informarea şi sub coordonarea municipalităţii sau
a unei persoane desemnate de către municipalitate.
V. O cursă efectuată parţial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza
unuia din următoarele motive:
a) Accident de circulaţie rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulaţia.
b) Accidente de circulaţie rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației.
c) Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal transporturi public
urban, împiedicând astfel circulaţia.
d) Lucrări de reparaţii în regim de urgenţă fără ordin din partea municipalităţii.
e) Actele de vandalism într-un vehicul al Operatorului, în cazul în care Operatorul a informat persoana desemnată de către
municipalitate în termen de 60 de minute.
f) Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență.
g) La evenimente aflate sub jurisdicţia Ministerului de Interne – incendiu, obiecte suspecte, investigaţii, etc.

h) În circulaţia simultană într-un "Grup" de mai mult de 2 vehicule pe una şi aceeaşi linie la plecarea din staţia iniţială de
pe traseu, cu o diferenţă de până la 1 (un) minut, conform datelor furnizate de SIT, pentru al treilea vehiculului. Cursa
fiecărui vehicul consecutiv este evaluată ca fiind o cursă neefectuată fără a se datora culpei Operatorului.
i) Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea orarului aşa cum este indicat în
Planul de Transport .
j) Semafoare nefuncţionale de-a lungul traseelor .
k) Drumuri de-a lungul traseelor care nu au fost curăţate de zăpadă şi/sau cu polei.
l) Starea proastă a suprafeţei drumului de-a lungul traseelor, care îngreunează sau face circulaţia vehiculelor imposibilă.
m) Zone inundate de-a lungul traseelor.
n) Mitingurile, marşurile, precum şi evenimentele permise şi/sau organizate printr-un ordin al municipalităţii.
VI. O cursă neefectuată din culpa Operatorului este o cursă în care cel puţin una din următoarele ipoteze este valabilă:
i) vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de bord nefuncţional sau nu sunt luate măsuri de către Operator pentru
asigurarea funcţionării dispozitivului de bord al vehiculului.
ii) La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe staţii decât cele desemnate deja, netransportarea călătorilor
fără ordin din partea municipalităţii sau a unei persoane desemnate de către municipalitate, înregistrate de SIT sau prin
rapoarte oficiale ale organismelor de control.
iii) La deteriorarea deliberată a dispozitivelor de la bord (atunci când s-au luat măsuri de împiedicare a intervenţiei
şoferilor). După un accident de circulaţie rutier între două vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de
accident.
Tipul călătoriei

Plata către Operator

Nr.
de
km

Sancţiuni pentru
Operator

Curse regulate

Plată de 100% din lungimea în
kilometric relevanţi ai cursei, în
conformitate cu preţul unitar per km

Fara sancţiuni

Curse neregulate din

Plată de 100% din lungimea în
kilometricrelevanţi ai cursei, în
conformitate cu preţul unitar per km.
Operator plătit numai până la nivelul
maxim, prevăzut în Anexa 12,
indicatorul 1

În funcţie de nivel,

Plată de 100% din lungimea în
kilometric relevanţi ai cursei, în
conformitate cu preţul unitar per km

Fara sancţiuni

Nu se plăteşte

În funcţie de nivel,

culpa Operatorului

Curse neregulate fără
a
se datora culpei

penalizare calculată în
conformitate cu anexa
12, indicatorul 1.

Operatorului
Curse neefectuate din

penalizare calculată în

culpa Operatorului

conformitate cu anexa
12, indicatorul 1.
Curse neefectuate din

Nu se plăteşte

În funcţie de nivel,

culpa Operatorului, pe

penalizare calculată în

acelaşi traseu pentru
mai

conformitate cu anexa

mult de 24 de ore

12, indicatorul 2.

Curse neefectuate fără
a
se datora culpei

Plată de 100% din lungimea în
kilometric relevanţi ai cursei, în
conformitate cu preţul unitar per km

Fara sancţiuni

Plată de 50% din lungimea în
kilometric relevanţi ai cursei în
conformitate cu preţul unitar per km

. Fara sancţiuni

Operatorului
Curse efectuate parţial
fără a se datora culpei
Operatorului
TOTAL
Până la punerea în funcție a unui Sistem automat de management al traficului, evaluarea modului de realizare a
Programului de Transport se va realiza în modul următor:
a. Verificarea prin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului
circulant realizat cu cel programat și raportat.
b. Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii.
c. Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete” de vehicule).
d. Verificarea prin sondaj a aderenței prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și
terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator.
e. Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.
f. Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul producerii lor, pentru stabilirea
responsabilităților și a consecințelor asupra formulelor de plată a Operatorului pentru prestația efectiv realizată.
g. Monitorizarea permanentă a funcționalității semafoarelor din intersecțiile străbătute de traseele transportului public, sau
care sunt situate în afara traseelor, dar influențează relevant circulația în acele intersecții și realizarea de rapoarte lunare
pentru confruntarea cu raportările Operatorului.
h. Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări accidentale și
neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public și realizarea de rapoarte lunare pentru confruntarea cu raportările
Operatorului.
i. Confruntarea și medierea rapoartelor Operatorului cu cele ale Autorității contractante se va realiza în primele 10 zile de
la depunerea primelor. În cazul menținerii diferențelor, sumele în dispută vor fi depuse de către Autoritate într-un cont
separat și blocat până la primirea concluziilor unui audit independent realizat cel târziu odată la 6 luni.
Anexa 14 – Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul
Botoşani
a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului este prevăzut în Anexa nr.III la hotărâre ;
Anexa 15 – Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în
Municipiul Botoşani
b) regulamentul serviciului este prevăzut în Anexa nr. I la hotărâre;
Anexa 16 –Politica privind resursele umane si politica sociala
Operatorul va aplica propria sa politică de selecţie, calificare, instruire, recalificare, concediere şi salarizare, potrivit
Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii, şi prevederilor legale în vigoare.
Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activităţii societăţii şi are scopul de a asigura personalul
calificat necesar, cu instruire profesională şi competenţe adecvate pentru cerinţele activităţii.
La data de .................., operatorul are următoarea structură de personal

Categorie personal
Personal administrativ
Personal direct implicat în activitatea de Transport
Public

Număr

Observaţii

Personal pentru alte activităţi
TOTAL PERSONAL

Operatorul se obligă să respecte toate normele naţionale şi europene referitoare la protecţia socială a angajaţilor, inclusiv
cele referitoare la măsurile de protecţie socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare,
precum şi reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă.
Personalul cu atribuţii în siguranţa traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice şi medicale, potrivit
legislaţiei în vigoare.
Personalul Operatorului este pe deplin conştient de obligaţia sa de a se conforma reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor
şi altor documente din care reies sarcini şi responsabilităţi, precum şedinţe, discuţii, panouri informative.
Pentru a atinge şi menţine competenţa necesară pentru activităţile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica,
planifica şi conduce activităţi de instruire pentru toate categoriile de angajaţi ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi
ţinute în domeniul profesional, al managementului calităţii şi al siguranţei la lucru.
Anexa 17 – Estimarea anuala a compensatiei
Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în [_anul_]

Concept

N

N+1

-

Anul
(Km)Număr total de vehicul*kilometru
(c unitar) Cost unitar per kilometru
(I) Cost Total (Veh*Km efectuaţi x c unitar pe Km)
(II) (Pr) Profit rezonabil
Venituri din
servicii de
transport public
din:

Venituri din vânzări de titluri de călătorie
Diferente de tarif cuvenite operatorului
Alte venituri în cadrul reţelei unde se
prestează PSO

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE
C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATA (I+II-III)

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
______________
Vizat de legalitate,

OPERATOR,
__________
Viză Juridică,

ANEXA NR. 18 La contractul de delegare nr. ......../......... privind calculul redevenţei datorată pentru perioada
............................

Nr
traseu

Redevenţă

Capacitate
Euro
An autobuz

Valoare

..........LEI/EURO)
Valoare

Valoare lunar

I
II
III
IV
V
VI
VII
Total
NOTĂ:
1. În situaţia modificării numărului de autobuze care vor opera pe traseu, redevenţa va fi calculată lunar prin încheierea
de acte adiţionale la contract.
2. Cursul oficial pentru 1 euro stabilit de B.N.R. este cel din data de 01.01. al anului

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
______________
Vizat de legalitate,

OPERATOR,
__________
Viză Juridică,

ANEXA nr. III la H.C.L
Caiet de sarcini pentru efectuarea transportului public local
CAP. 1
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local prin curse regulate,
stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii
condiţiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local , indiferent de tipul de gestiune.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de
transport public local prin curse regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.
ART. 5
Terminologia utilizată este cea prevăzută în Art.1, alin (6) din Anexa I la hotărâre.

CAP. 2
Cerinţe organizatorice minimale
ART. 6
Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:
a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulaţie şi care satisfac
condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia mediului;
b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulaţie,
în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea
serviciului;
d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a
gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului
economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);
e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;
f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de
depanare;
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea
medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de
transport/transportatorului autorizat;
l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin
hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de
autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local;
o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile
necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local;
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
q) statistica accidentelor şi analiza acestora;
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru
acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie.
CAP. 3
Sistemul de transport public local de persoane
ART. 7
Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, transport rutier public local
prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Botoşani.
ART. 8
Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de transport public local de persoane
prin curse regulate, cu respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele
şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare, prezentat în
anexa nr. IVşi V la prezenta hotărâre, după caz.
ART. 9
Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt prezentate în anexa nr IV şi V la prezenta hotărâre.
ART. 10

În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza municipiului Botoşani, care să asigure
deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate,
operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului şi capetelor
traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare
menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale şi sonore cu
privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii schematice care să
permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a
obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în
vigoare;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun acord cu autoritatea
administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o anexă la hotărârea de dare în
administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire;
5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor,
precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului călător;
6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care
beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în
vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate,
persoane cu copii în braţe și rampe de acces pentru persoanele cu handicap locomotor;
10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii cu uşile deschise
sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul caroseriei;
11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi
de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte
care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte
obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;
12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri
pe scaune;
13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de circulaţie;
15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administraţiei publice
locale;
16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte
documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;
18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie;
19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de
circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră;
20. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului transportului;
25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, precum şi
ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată
la termen;
27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului;
28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru
protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Botoşani;

29. să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile concesionate sau
închiriate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora;
31. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
32. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor
angajaţi;
33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri şi la gestionarea
serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente
serviciului prestat.

ANEXA nr. IV la H.C.L
Traseele principale şi programul de transport pentru reţeaua de trasee executate cu autobuze
Linia
Nr.
staţii/sens

Traseul

Capaci
tate
(nr.
locuri)
5-8*)

8-13

13-18

18-23

Prim

Ultima

Max
22

5-6
8

8-10
8

8-10
8

13-15
8

5,00

23,00

Max
22

5-6
8

6-8
8

5-6
8

13-15
8

5,00

23,00

Max
22

3-5
8

6-8
8

3-5
8

15-17
8

5,00

23,00

Max
22

14-16
4

14-16
4

14-16
4

14-16
4

5,00

23,00

Lungimea

Nr. 1.
22
Km 11.3
30min

Nr. 2

11

6,5 Km
19 min

Nr. 3.
15
5Km

18 min

Nr. 4.
14

Dus : b-ra Iaşi
(Lebăda)-Calea
Naţională-Griviţa-Al.
Donici-Împ. TraianUzinei-Aprodu Purice
Întors: Aprodu Purice –
Uzinei – Împ. Traian –
Al. Donici – Griviţa –
Calea Naţională – B-ra
Iaşi (Lebăda)
Cap.1- Lebăda
Cap.2- Aprodu Purice
Dus - B-ra CurteştiBucovina-N.IorgaC.Naţională- MarchianB-dul M.EminescuSucevei-Împ. Traian –Ap.
Purice

Plecări de la
capete de traseu

Intervalul de succedare a curselor
Nr. mijloacelor de transport

Cap.1B-ra Curteşti
Cap.2 Ap. Purice

Dus:B-ra SuliţaI.C.Brătianu-VictorieiI.Pillat-C. NaţionalăMarchian-B-dul G.
Enescu-B-dul PrimăveriiSucevei- B-dul M.
Eminescu
Intors: B-dul M.
Eminescu-Sucevei-B-dul
Primăverii-B-dul G.
Enescu-Marchian-C.
Naţională-I. PillatVictoriei- I.C.Brătianu- Bra Suliţa
Cap.1 B-ra Curteşti
Cap.2 Catedrala “Sf.
Petru şi Pavel”
Dus: B-dul G.
Enescu(intersecţie
Primăverii)-Bucovina-M.

5,8Km
19min

Nr. 5.
11
10Km
26 min

Nr. 6.
22
11 Km
28 min

Nr.7
16
7.5 Km
(22 min)

Kogălniceanu-B-dul
M.Eminescu- N.IorgaI.Pillat-Victoriei-PuşkinTulbureni
Intors: Tulbureni-PuşkinVictoriei- I.Pillat N.Iorga- Bdul M.
Eminescu – Kogălniceanu
–Bucovina – B-dul G.
Enescu
Cap.1B-dul G. Enescu
(inters. Primăverii)
Cap.2 Tulbureni
Dus: C. Naţională- O.
Onicescu – Împ. Traian
Ştefan cel Mare- Doboşari
Cişmea
Intors: Cişmea - Doboşari
Ştefan cel Mare-Împ.
Traian-O. Onicescu- C.
NaţionalăCap.1 Intersecţie str.
Pictur N. Grigorescu cu C.
Naţională
Cap.2 Cişmea - biserică

Max
22

12-15
4

12-15
4

12-15
4

12-15
4

5,00

23,00

Dus: P. Tineretului-T.
Vladimirescu- Dragoș
Vodă-I. Pillat-C.
Națională-Marchian-M.
Eminescu- Sucevei
Întors: Sucevei-M.
Eminescu- Marchian-C.
Națională-I. PillatDragoș Vodă-T.
Vladimirescu-P.
Tineretului
Cap.1 Donici
Cap.2 Cornișa

Max
22

20-25
4

20-25
4

20-25
4

20-25
4

7.00

20.00

Dus:I.C.Brătianu – T.
Vladimirescu – Împ.
Traian – O. Onicescu –
Pacea - int. Sucevei –
Cornişa
Întors:Cornişa – Pacea –
O. Onicescu – Împărat
Traian – T. Vladimirescu
– I.C. Brătianu
Cap. 1 I.C. Brătianu
Cap. 2 Cornişa

Max
22

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5-7
4

5.00

20.00

*intervale orare

Denumirea şi amplasarea staţiilor pentru transportul cu autobuze:
Traseul nr. 1 Tur – Lebăda – Petalelor – Lebada Lac - Alfa Land – Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec – Rec -Şc. Cooperaţie
– Piaţa Mare – Mall – Griviţa – Donici – Dorian – Moara – Pompierie – Gara – Liceul Textil –Electro Alfa – Electrocontact
– Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur - B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Pompierie – Moară
– Dorian – Donici – Griviţa – Mall – Piaţa Mare – Bazar – Şc Cooperaţie - Rec – Conrec – Peco Beresteanu – Alfa Land –
Lebada Lac - Petalelor - Lebăda

Traseul nr. 2 Tur – B-ra Curteşti (Troiţă) – ANL Bucovina – Gradiniţa 22 – A.T.Laurian – Piaţa Mare – Casa Sindicatelor –
Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Gară – Liceul Textil –Electro Alfa – Electrocontact – Şuruburi – B-ra
Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – E-on – Spital Copii –
Complex Bulevard – Judecătorie – Spitalul Judeţean – Piaţa Mare – A.T. Laurian – Grădiniţa – ANL Bucovina – B-ra Curteşti
(Troiţă)
Traseul nr. 3 Tur – B-ra Suliţa – Mag. Alimentar – Grădiniţa 8 – Biserica “Sf. Voievozi” – D.J.D.P. – Panda – Piaţa Mare – Casa
Sindicatelor – Maternitate – Cap 102 – Piaţa Mică – Prieteniei – Tun Apa – Sucevei – Catedrala “Sf. Petru şi Pavel” (bd. M. Eminescu)
Retur – Catedrala “SF. Petru şi Pavel” (bd. M. Eminescu) – Sucevei – Turn apa – Prieteniei – Piaţa Mică – Cap. 102
– Maternitate – Sp. Judeţean – Piaţa Mare – Panda – D.J.D.P. – Biserica “Sf. Voievozi” – Grădiniţa 8 – Mag. Alimentar
( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) – B-ra Suliţa
Traseul nr. 4
Tur – Cap. 102 – Maternitate – Biserica “Trei Ierarhi” – Liceul Sportiv – A.T.Laurian – Drumuri – Şc nr. 1 –
Liliacului – Voronskaia – int. Tulbureni – Biserică – Mărului – Cap. Tulbureni
Retur – Cap. Tulbureni – Mărului – Biserică – int Tulbureni – Voronskaia – Liliacului – Şc. Nr. 1 – Panda – A.T.
Laurian – Liceul Sportiv – Biserica “Trei Ierarhi” – Maternitate Cap.102
Traseul nr. 5 Tur – Şc. Cooperaţie- Bazar – Piaţa Mare – Mall – Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) – Moară - Pompierie –
Mănastirea Popăuţi – Izvor – ANL Cişmea – Cişmea (biserică)
Retur – Cişmea (biserică) – ANL. Cişmea – Izvor – Mânăstirea Popăuţi – Pompierie – Moară – Împ. Traian (zona
inters. O.Onicescu) – Mall – P-ţa Mare – Bazar – Şc. Cooperaţie
Traseul nr. 6 Tur – Donici – Școala 8 – Școala 3 – Grădinița 10 – Vulcanizare – Lic. Elie Radu – Cap. 101 – Panda – Piața
Mare – Casa Sindicatelor – Judecătorie – Complex Bulevard – Spital Copii – E-on – Carrefour (Sucevei) – Premier – Sucevei
1(acces pietonal Cornișa) – Sucevei 2 (acces auto Cornișa) – Cornișa 1 (acces rafting) – Cornișa 2 (Amfiteatru) – Cornișa 3
(Patinoar) – Cornișa 4 (Plajă)
Retur – Cornișa 4 (plajă) – Cornișa 3 (Patinoar) – Cornișa 2 (Amfiteatru) – Cornișa 1 (acces rafting) –
Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) – Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) – Premier – Carrefour (Sucevei) – E-on – Spital copii –
Complex Bulevard – Judecătorie – Spital Județean – Piața Mare – Panda – Cap. 101 – Lic. Elie Radu -Vulcanizare – Grădinița
10 – Școala 3 – Școala 8 – Donici
Traseul nr. 7 – Tur - B-ra Sulişa – P. Rareş –Grădiniţa nr. 10. – Şcoala nr. 3 – P. Tineretului – Magazin mixt – Dorian – sala Fitnes
– Frizeria __- Grădiniţa nr.9 – Biserica Rosetti – Lic. M. Eminescu – La Puiu – ACR – Premier – Cornişa
Retur – Cornişa – Premier- ACR – la Puiu- Lic. M. Eminescu – biserica Rosetti – Gradiniţa nr.9 – Frizerie – sala
Fitnes – Dorian – Magazin mixt – P. Tineretului – Şcoala nr. 3 – Grădiniţa nr. 10- P. Rareş – B-ra Suliţa

ANEXA nr. V la H.C.L.

Linia

Nr.
staţii/sens

Lungimea

Traseele principale şi programul de transport pentru reţeaua de trasee
executate cu tramvaie
Intervalul de succedare a
curselor
Nr. mijloacelor de
Capacit
transport
ate
(nr.locu
Traseul
ri)
05.00
08,00 13,00 17,0 20,00
21,00
0
–

Plecări de la
capete de traseu

Prima

Ultim
a

17,00
08,00
***
Dus: I. Pillat-C.
Naţională
…11… Intors: C.Naţională
-I.Pillat
5.8 Km Cap.1Luceafărul
Cap.2B-ra
Cătămărăşti
Nr. 102 Dus:
B-dul
Primăverii…10…… SuceveiC.Naţională
Întors:
C.Naţională4.6 Km Sucevei - B-dul
Primăverii
Cap. 1 G. Enescu
Cap. 2
B-ra
Cătămărăşti

13,00

20,0 21,00
0
**

23,00
*
*

Nr. 101.

100

10
6

100

10
5

12
6

10
6

12
6

12
5

10
5

12
5

12
5

12
4

15
4

04.52

23.00

15
3

04.52

23.00

*intervale orare
Traseul nr. 101
** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
Traseul nr. 102
** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00
din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45
Denumirea şi amplasarea staţiilor pentru transportul cu tramvaie:
Traseul nr. 101
Tur – Luceafărul – Bazar – Piaţa Mare – Mall – Stadion – Gară – Liceul Textil –Electro Alfa –
Electrocontact – Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electrocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Stadion – Mall –
Piaţa Mare – Bazar - Luceafărul

Traseul nr. 102
Tur – G. Enescu – Piaţa Mică – Prieteniei – Sucevei – Gară – Liceul Textil – Electro Alfa – Electrocontact –
Şuruburi – B-ra Cătămărăşti
Retur – B-ra Cătămărăşti – Şuruburi – Electocontact – Romstal – Liceul Textil – Gară – Sucevei –
Prieteniei – Piaţa Mică – G. Enescu

ANEXA nr. VI la H.C.L.

STUDIU DE OPORTUNITATE
Generalităţi
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte componentă a serviciilor de
transport public local , care la rândul lor fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică.
Acest serviciu cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi
social general desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale, sub controlul şi coordonarea autorităţilor
administraţiei publice locale, în scopul asigurărăă transportului public local de persoane si marfuri.
Scurtă prezentare a sistemului de transport public
Transportul public este realizat în prezent de către S.C. Eltrans S.A. Botoşani care execută transport public local
de personae cu tramvaiul din anul 1998 şi de S.C. Microbuzul S.R.L. care execută transport local de personae cu
microbuze din anul 2004.
Prin H.C.L. nr. 262/2009 şi H.C.L nr. 322/2009, s-a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de călători efectuat cu autobuze , către S.C. Microbuzul S.R.L. , cu sediul în
Botoşani, str. Ion Creangă nr. 38, cod unic de înregistrare 14676615 înregistrat sub nr. 15884/01.09.2009, valabil 6
ani de la data semnării iar prin H.C.L. nr.254/2015 s-a prelungit până la aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local
de atribuire a noului contract de delegare a gestiunii ofertantului câştigător, dar nu mai mult de trei ani.
Prin H.C.L. nr. 38/25.02.2010 s-a aprobat contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane efectuat cu tramvaie, către S.C.Eltrans S.A. cu sediul în Botoşani, Calea Naţională nr. 2, cod unic
de înregistrare RO 10863041, reprezentată prin Paul Smit, înregistrat sub nr. 4682/04.03.2010, valabil 10 ani
începând cu data de 01.03.2010;
Tarifele sunt calculate conform Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
- costul unui bilet de călătorie cu autobuzul sau tramvaiul este de 2 lei/călătorie;
- costul unui abonament/lună cu autobuzul sau tramvaiul este de 65 lei;
- subvenţia acordată din bugetul local este de 38 lei /abonament/lună ;
În cadrul Primăriei municipiului Botoşani s-a înfiinţat Autoritatea de Autorizare pentru serviciile de transport
public local conform Autorizaţia nr. 0031din 22.01.2008 ,în temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.18 din
22.01.2008.
Modalitatea de atribuire şi implicaţiile acesteia asupra conţinutului contractului
Potrivit reglementărilor europene şi româneşti, Contractul de Servicii Publice de Transport aplicabil în România
poartă denumirea de Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local şi este un Contract de
Concesiune a serviciului de transport public local, care în consecinţă intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.
Dat fiind faptul că trebuie să fie direct aplicabil indiferent de legislaţia naţională a statelor membre UE,
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 nu cuprinde norme sau proceduri detaliate referitoare la atribuirea contractelor.
Regulamentul stabileşte numai cerinţe aplicabile celor două proceduri prin care pot fi atribuite contracte de
servicii publice, lăsându-se detaliile procedurilor de atribuire la latitudinea statelor membre:
- Atribuire Directa: Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 permite autorităților competente locale să furnizeze ele însele
servicii publice de transport rutier de călători sau să atribuie un contract de servicii publice direct unui operator intern.
Cu toate acestea, în cazul în care optează pentru a doua variantă, autoritățile trebuie, pe lângă legislaţia naţională, să
respecte un anumit număr de norme și condiții, prevăzute la articolul 5 alineatul (2) „ Cu excepția cazului în care
acest lucru este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine stătătoare,
fie un grup de autorități care prestează servicii publice integrate de transport de călători, poate decide să presteze ea

însăși servicii publice de transport de călători sau să atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entități cu
personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin
una dintre autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale
departamente.
(a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați în considerare factori,
precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere sau supraveghere, dispozițiile referitoare
la această reprezentare în actul constitutiv, participarea la capitalul social, influența efectivă și controlul efectiv
asupra deciziilor strategice și asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul comunitar,
participarea autorității publice competente la capitalul social în proporție de 100 %, în special în cazul
parteneriatelor public-privat, nu este o cerință obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul prezentului
alineat, cu condiția să existe o influență publică dominantă și să se poată stabili controlul pe baza altor criterii;
(b)
condiția de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern și orice entitate asupra căreia respectivul
operator exercită chiar și o influență minimă să își desfășoare activitatea de transport public de călători pe
teritoriul autorității locale competente, fără a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare
activității respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe la proceduri
competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorității
locale competente;
(c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la proceduri competitive echitabile de atribuire
începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de servicii publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o
decizie finală, în sensul ca serviciile publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să
facă obiectul unei proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul intern respectiv să nu fi încheiat
nici un alt contract de servicii publice atribuit direct;
Această posibilitate este prevăzută în legislaţia naţională, la art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi la art. 30 alin. (3) lit. a) şi b)
din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
- Procedură Competitivă: Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 prevede că, atunci când
autoritatea competentă face apel la un terț, altul decât un operator intern, pentru prestarea de servicii publice de
transport de călători, ea trebuie să atribuie contractele de servicii publice pe baza unei proceduri competitive de atribuire
care trebuie să fie echitabilă, deschisă, transparentă și nediscriminatorie.
Această posibilitate este prevăzută în legislaţia naţională, la Art. 23 din Legea serviciilor de transport public local nr.
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Legea 92/ 2007 stabileşte la Art. 20 alin 5 lit b) că „
ANRSC elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte
indicatorii de performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local.” În acest sens, ANRSC a
emis la data de 30. mai 2017 Ordinul nr. 140 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilorde transport public local.
In concluzie, in România, Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local se atribuie conform
Ordinului ANRSC nr. 140 din 30.05.2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, a prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările
şi completările ulterioare şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 republicată.
Pentru atribuirea prin competiţie, criteriile de eligibilitate sunt impuse de legislația în vigoare, însă criteriile de evaluare
por suferi modificări şi sunt la latitudinea Autoritatii Contractante, în funcţie de strategia si obiectivele acesteia. Astfel,
este foarte important ca printre criteriile cu pondere mare în evaluarea ofertelor sa se afle cele cu privire la:
• Costul/ km
• Profitul (%)
• Vechimea medie a parcului
• Dotîările operatorului
• Sistemul de asigurare a calităţii
• Nivelul de emisii, etc

De asemenea, este important ca autoritatea locală să impună praguri minime/ maxime pentru criteriile importante, care
sa fie eliminatorii. În contractele de servicii adaptate trebuie să se regăsească acele criterii şi nivele de praguri impuse
operatorilor prin documentaţia de atribuire.
În contractele ce vor fi semnate, se vor regăsi datele si informaţiile pe baza cărora operatorii au câştigat procedura.
Spre exemplu, nivelul costului/ km şi al profitului vor fi cele ofertate.
Descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează a fi delegată
Acest serviciu a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 şi a Regulamentului (CE)
nr.1370 şi este reprezentat pe aria teritorială a municipiului Botoşani de către S.C. Eltrans S. A. şi S.C. Microbuzul
S.R.L.
Serviciul transport public local de personae se organizează cu respectarea următoarelor principii :
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit
executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa
transportului public local;
c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu a municipiului Botoşani;
e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a Consiliului Local al
Municipiului Botoşani;
f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public
local;
g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
h) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către
beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetul local, asigurânduse un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;
k) susţinerea dezvoltării economice a municipiului Botoşani prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale
operatorilor economici pe teritoriul municipiului Botoşani prin servicii de calitate;
m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport
public local de persoane prin curse regulate;
o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum
şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de
funcţionare a acestui serviciu.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate indeplineşte, cumulativ, următoarele
condiţii:
- se efectuează de catre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit si licenţiat conform prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- se efectuează numai pe raza municipiului Botoşani;
- se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul Local al Municipiului Botoşani;
- se efectuează de către operatorul de transport rutier/transportator autorizat cu mijloace de transport în comun,
respectiv cu autobuze, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate, după caz, în judeţul
Botoşani conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene;
- persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii ;
- pentru efectuarea serviciului, operatorul/transportatorul percepe un tarif de transport pe baza de legitimaţii de călătorie
individuale eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere şi Ordinului nr. 272 privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public
local de călători;
- transportul cu autobuzele se efectuează numai pe baza de licenţe de traseu şi caiete de sarcini.
Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în urmatoarele modalităţi:
- gestiune directă;

- gestiune delegată.
Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, fiind aprobate prin hotărâri a
Consiliului Local
În municipiul Botoşani există în exploatare la această dată 5 linii de transport public deservite de autobuze. Pe
aceste linii operează un operator de transport care deţin autorizaţii de execuţie traseu pentru cele 5 linii existente (cea.
74 km pe ambele sensuri).Pe toate cele 5 trasee, transportul călătorilor se face în general cu vehicule de mică capacitate,
respectiv între 16 şi 18 locuri.
Liniile cele mai încărcate sunt 2 şi 3, deşi circulă la intervale mai mici de 5 minute. Vehiculele ce deservesc
traseele liniilor 1, 4, 5, circulă foarte rar la capacitate maximă.
Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în domeniul public sau privat al
administraşiei publice respective vor fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor
de transport cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.
Atribuirea bunurilor şi a elementelor componente ale sistemelor de transport se face prin gestiune delegată,
încheindu-se un contract de concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care
autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier cu capital public,
privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la
exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport
public local, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Probleme ale mobilităţii urbane
Creşterea numărului de proprietari de automobile duc la dependenţa de acestea. Principalii factori ce
contribuie la dependenţa de automobile sunt următorii:
Alegerea consumatorului – autoturismul va rămâne cel mai popular mod de transport datorită numeroaselor
sale avantaje precum confortul, statutul, viteza şi comoditatea.
Subevaluarea – conducătorii auto nu suportă costul total al utilizării autoturismului.
Practicile de planificare şi investiţie – Fondurile publica tind să se concentreze asupra drumurilor şi spaţiilor
de parcare, indiferent de celelalte alternative de transport.Acest fapt a creat un cerc vicios al aglomerării.
Aglomerarea – Infrastructura nu a ţinut pasul cu creşterea numărului de autovehicule, rezultând mari
întârzieri ale călătoriilor.
Productivitatea urbană depinde mult de eficienţa sistemului de transport al lucrătorilor, consumatorilor şi
mărfurilor dintrun loc în altul. Aglomeraţia mai înseamnă risipă de combustibil, creşterea poluării aerului, reducerea
eficienţei transportului public şi favorizarea comportamentului agresiv.
Poluarea aerului – Traficul rutier din zonele urbane este responsabil pentru o parte din emisiile de dioxid de
carbon- principalul gaz cu efect de seră.Transportul rutier este şi principala sursă de monoxid de carbon şi particule
fine care prezintă riscuri majore pentru sănătate.
Accidente şi siguranţa circulaţiei – creşterea traficului determină şi creşterea numărului de accidente rutiere.
Municipiul Botoşani a înţeles în mod clar că există o nevoie puternică de îmbunătăţire a serviciului de
transport public local, pentru a face faţă provocărilor aglomeraţiei urbane. În prezent , în municipiul Botoşani se
remarcă a trecere lentă a pasagerilor de la transportul public la maşini , aceasta determinând o creştere a aglomeraţiei,
a poluării şi în consecinţă la o reducere în calitatea vieţii locuitorilor oraşului.
Din acest punct de vedere , Botaşaniul se confruntă cu provocări similare cu cele ale altor oraşe şi ar trebui
să privească înspre experienţa şi cercetarea europeană pentru a dezvolta o nouă cultură a mobilităţii urbane. În aceste
condiţii, transportul public de persoane reprezintă o soluţie la actualele probleme cu care se confruntă aglomeraţiile
urbane:
1.congestii în trafic;
2.viteze de deplasare reduse;
3.poluare;
4.insuficienţa locurilor de parcare şi a spaţiilor pietonale.
Municipiul se află astfel în faţa provocării de a înbunătăţi întregul serviciu de transport public local, respectiv
de a regândi şi optimiza diferitele mijloace de transport folosite în prezent de către populaţie. În acest sens, trebuie
luate în considerare două domenii principale de activitate:
îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport local;
proiectarea unei strategii pe termen lung a mobilităţii urbane.

Serviciul de transport public trebuie să asigure integral transportul la nivelul Municipiului Botoşani, cu
respectarea următoarelor principii de bază: „Regularitate, Punctualitate, Confort şi Securitate”. Pe an se parcurg
de circa 4,29 milioane kilometri efectiv parcurşi cu maxi-taxi şi circa 1.01 milioane de kilometri efectivi parcurşi cu
trmvaiele pe 5 trasee maxi-taxi şi 2 trasee tramvaie,
( sursa: „strategia de transport local” capitolul 3.2.1. şi 3.2.4. executant fiind VerkejrsConsult Dresden-Berlin
GmbH).
În ceea ce privește numărul pasagerilor (bilete și abonamente vândute) care au utilizat sistemul de transport în comun
din municipiul Botoșani, acesta a fost de 2,795 mil. în 2015, în scădere cu 36% față de nivelul înregistrat în 2007,
conform datelor INS. Cei mai mulți dintre aceștia au optat în 2015 pentru serviciul maxi-taxi (1,605 mil., 57% din
total), în timp ce pentru călătoria cu tramvaiul au optat 1,19 mil. de pasageri, respectiv 43% din total. Față de anul
2007, numărul pasagerilor care au utilizat tramvaiele a scăzut cu 58%, iar al celor care a optat pentru microbuze a
crescut cu 7%.(Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A
MUNICIPIULUI BOTOȘANI PENTRU PERIOADA 2014-2023)
În altă ordine de idei, datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă indică faptul că pentru transportul cu
tramvaiul administrat de ELTRANS sunt emise circa 2.000 de abonamente contracost, 12.850 pentru pasagerii cu
gratuități și se vând circa 3.500 de bilete zilnic pe durata săptămânii de lucru, respective 1.800 în weekend. Astfel,
rezultă un număr mediu de 33.000 de pasageri/zi. Gradul maxim de încărcare al tramvaielor se înregistrează între orele
5 și 6 dimineața, respectiv între 16 și 19 după-amiaza (peste 70%), ceea ce indică utilizarea acestuia mai intensă de
către persoanele care se deplasează la locul de muncă.
Cauzele menținerii unui număr redus de pasageri care utilizează transportul în comun sunt diverse, printre
acestea numărându-se:
- condițiile precare de transport oferite de ELTRANS;
- concurența practicată de companiile de taximetrie;
- scăderea populației stabile și a puterii de cumpărare;
- evaziunea fiscală (călătoria fără bilet);
- declinul activității economice de pe platforma industrială a orașului;
- deplasarea unui număr mare de cetățeni cu autoturismul propriu;
- etc.
Sondajul cu privire la preferințele de transport ale cetățenilor municipiului, realizat o dată cu
elaborarea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), a indicat faptul că 46,9% preferă un mijloc de transport
motorizat propriu și ocazional transportul în comun, 40,1% preferă mersul pe jos și ocazional transportul motorizat
propriu sau în comun, iar 13% preferă mersul pe jos și ocazional bicicleta sau transportul în comun. Peransamblu,
prima opțiune o reprezintă mașina personală (38,4%), urmată de transportul în comun (38,2%), mersul pe jos (18,4%)
și bicicleta (5%). De asemenea, se observă o preferință clară pentru tramvai, în defavoarea serviciilor de maxi-taxi.
Majoritatea celor chestionați se deplasează între 3 și 5 km zilnic.
La momentul actual, prin reţeaua urbană de transport public se asigură mobilitatea locuitorilor, serviciul
urmărind asigurarea principiilor care îl guvernează:
- mobilitate pentru toţi;
- corectitudine şi loialitate;
- participare şi transparenţă;
- eficienţă.
Pentru a promova serviciul de transport local Municipiul trebuie să îmbunătăţească :
- calitatea serviciului;
- viabilitatea financiară a transportului public;
- siguranţa serviciului.
Printre principalii paşi ce trebuie făcuţi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor trebuie avute în vedere:
- calitatea mijloacelor de transport, care trebuie să fie accesibile, confortabile, moderne şi sigure;
- calitatea serviciului care trebuie să fie de încredere, eficient şi punctual;
- calitatea personalului – se va urmări perfecţionarea continuă a personalului, simultan cu pregătirea
conducătorilor mijloacelor de transport pentru conducerea „eco” (eco-driving), având ca efect reducerea
considerabilă a consumului de combustibil şi de energie;
- introducerea unui sistem IT pentru informarea pasagerilor precum şi taxarea electronică. Există dovezi că
este esenţial ca fiecare călător să poată alege asupra mijloacelor şi timpului de transport. Informarea
pasagerilor este un element cheie dacă Municipiul doreşte să îmbunătăţească calitatea serviciului. Mai mult,
introducerea taxării electronice poate îmbunătăţi serviciul şi poate asigura Municipiului datele esenţiale
pentru a înţelege şi monitoriza mobilitatea călătorilor.

- calitatea infrastructurii.
Viabilitatea financiară a sectorului de transport
Sistemul tarifar
În prezent ,sistemul tarifare se prezintă astfel:
- costul unui bilet de călătorie cu autobuzul este de 2 lei şi cu tramvaiul este de 2 lei/călătorie cu o propunere
de majorare la 2,5 lei;
- costul unui abonament/lună cu autobuzul sau tramvaiul este de 65 lei, cu o propunere de majorare la 81 lei
pentru tramvaie;
- subvenţia acordată din bugetul local este de 38 lei /abonament/lună ;
- se asigură gratiităţi pentru pensionri, elevi, veterani de război, invalizi şi văduve de război:
- donatori de sânge.
Creşterea numărului de călători reprezintă o altă direcţie principală care trebuie urmărită şi poate fu realizată
prin atragerea segmentelor de populaţie care în acest moment utilizează automobilul. În acest sens , pentru
creşterea transportului public , trebuie vizate următoarele:
- calitatea serviciilor oferite trebuie să îndeplinească aşteptările pasagerilor;
- securitatea călătorilor şi a personalului trebuie să fie o prioritate la nivel înalt;
- informarea călătorilor trebuie să fie corectă şi relevantă.
Sistemele de informare, amplasate atât în staţii, cât şi în mijloacele de transport public, vor conţine date
privind traseele, orarele, date informative cu caracter general. Staţiile trebuie marcate corespunzător şi
denumite. Vehiculele trebuie să afăşeze vizibil numărul traseului şi ruta, iar conducătorii să poată oferi
informaţii corecte.
Fiabilitate şi punctualitate – informaţiile furnizate în graficile de circulaţie trebuie respectate, iar atunci când
din motive obiective apar perturbaţii, efectul acestora trebuie minimalizat.
Curăţenie şi facilităţi – starea de curăţenie a vehiculelor şi a staţiilor sunt importante. Călătorii fiind sensibili
şi la accesibilitate, la dotarea staţiilor cu adăpostori şi sisteme de informare.
Confortul călătorulor – vehiculele utilizate să fie dotate cu sisteme de încălzire/ventilaţie, iluminat interior şi
staţii moderne de îmbarcare/ debarcare.
Accesibilitate – în conformitate cu normele europene transportul public trebuie să fie accesibil tuturor, inclusiv
persoanelor în vârstă sau celor cu dizabilităţi.
Investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor
sociale şi de mediu şi extinderea serviciului
Principalele obiective urmărite în procesul de organizare a serviciului de transport public local sunt:
creşterea calităţii şi eficienţei serviciului ;
asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte atribuirea concesiunii serviciului şi atabilirea tarifelor;
creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului;
accesul la serviciul de transport public local şi protecţia categoriilor defavorizate;
informarea publicului călător;
executarea transportului public local prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători.
Pentru realizarea acestor obiective procesul de organizare a serviciului de transport public local de călători se
va desfăşura cu respectarea următoarelor principii:
a. respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor;
b. asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă şi confort;
c. protecţia mediului;
d. tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii;
e. servicii de calitate, în condiţiile unor tarife accesibile pentru călători;
f. dezvoltarea durabilă.
În vedera atingerii obiectivelor propuse , municipiul Botoşani are în vedere efectuarea unor investiţii cum ar
fi:
- achiziţia de tramvaie
- modernizarea parcului de tramvaie existent
- modernizarea căii de rulare pentru tramvaie
- montarea de distribuitoare automată a titlurilor de călătorie
- achiziţionarea unui sistem integrat de gestionare/exploatare a mijloacelor de transport călători
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

-

achiziţionarea de sisteme de validare a titlurilor de călătorie
achiziţionarea unui sistem de monitorizare şi mentenanţă a reţelei fir contact
modernizarea refugiilor pietonale şi a staţiilor de îmbarcare-debarcare călători
modernizarea staţiei de redresare şi a reţelelor electrice de alimentare subterană
reabilitarea depoului.

Motive care justifică delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în
municipiul Botoşani
Motive de ordin legislativ
a. Legea nr 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
b. Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local;
c. Ordinul nr. 140/2017 al ANRSC privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilorde transport public local;
d. Ordinul nr. 272/2007 al ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
e. Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
f. Ordinul 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;
g. Regulamentul Parlamrntului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007 privind serviciile
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1191/69 şi nr.
1107/70 ale Consiliului.
h. Hotărârea Consiliului Local Botoşani nr. 218/2017 privind demararea procedurii pentru alinierea Contractului
de delegare a serviciului de transport local de persoane efectuat cu autobuze în municipiul Botoşani la
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007,
i. Hotărârea Consiliului Local Botoşani nr. 116/2017 privind demararea procedurii pentru alinierea Contractului
de delegare a serviciului de transport local de persoane efectuat cu tramvaie (pe şine) în municipiul Botoşani
la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007,
Prin dispoziţiile primarului nr. 1391/20.10.2017 şi nr. 443/17.04.2018, a fost aprobată componenţa grupului de
lucru pentru elaborarea „ Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a
caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani aliniat la prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.
În vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul
municipiului Botoşani este necesar a se încheia un contract de servicii publice de transport în acord cu termenii şi
condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. În acest sens Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publica, în acord cu Banca Europeană pentru Dezvoltare au întocmit un model de contract orientativ pentru autorităţile
contractante. Modelul de contract propus se aplică pentru transportul cu tramvaie şi/sau troleibuze şi/sau autobuze
(indiferent de capacitate) şi se va încheia, în cazul nostru) între Municipiul Botoşani şi un operator de transport
/transportator autorizat.
Ghidul pus la dispoziţie reprezintă o explicitare a modului în care se va pregăti, negocia şi semna un contract de
servicii publice de transport între o autoritate contractantă şi o societate comercială. De asemenea, ghidul aduce
clarificări asupra diverselor aspecte ce trebuiesc avute în vedere pentru adaptarea modelului de contract la situaţia
municipiului Botoşani şi pentru respectarea reglementărilor europene în domeniul transportului public de călători.
Activitatea de pregătire a contractării serviciilor de transport public este un proces laborios şi de durată, care
presupune realizarea unei succesiuni de etape, stabilirea unei strategii de gestionare a serviciilor de transport şi de
contractare la nivelul întregului teritoriu administrativ şi respectarea unor cerinţe de publicitate stricte impuse de
reglementările europene. De aceea, iniţierea acestei acţiuni trebuie gândită şi planificată de fiecare autoritate
contractantă în parte cu toată atenţia şi rigurozitatea astfel încât să se asigure timpul necesar încheierii unui contract de
servicii publice adaptat situaţiei locale, care să corespundă obiectivelor autorităţilor contractante, care să asigure
respectarea reglementărilor europene şi să ceeze condiţiile necesare realizării şi monitorizării serviciului de transport
public.
Pentru a iniţia procedura de încheiere a unui nou contract de servicii publice şi pentru a stabili parametri principali
ai contractului, este necesar ca fiecare autoritate contractantă să facă a succintă analiză a iniţierii pregătirii contractului

de servicii publice pentru o nouă atribuire, în acest caz noile contracte putând fi încheiate doar pentru o durată de
maxim 2 ani ( conform art. 5, ali. 5 din Regulamentul (CE) 1370/2007 pe considerente de posibilitate de perturbare a
continuităţii în prestarea serviciului), fără a mai avea obligativitatea de a publica intenţia de atribuire. Imediat după
semnarea acestui contract se vor începe pregătirile pentru încheierea viitoarelor contracte de servicii publica.
Potrivit reglementărilor europene şi româneşti, contractul de servicii publice de transport aplicabil în România
poartă numele de Contract de delegarea gestiuniiserviciului de transport public local şi este un contract de concesiune
a serviciuluide transport public local , care în consecinţă intră sub incidenţa Regulamentul (CE) 1370/2007, privind
serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.
Capacitatea de exploatare a S.C. Eltrans S.A. este să presteze serviciul de transport public local executat cu
tramvaie pe teritoriul municipiului, la cerinţele impuse prin programul de transport
( frcvenţe, capacitate). Astfel autoritatea contractantă poate încredinţa direct activitatea serviciului de transport
cu tramvaie societăţii Eltrans. Avănd în vedere că nici o altă societate subordonată Consiliului Local Botoşani nu are
capacitatea de exploatare şi prestare a serviciului public de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze,
atribuirea contractului de serviciu public de transport cu autobuze se va face prin procedura competitivă unui
transportator extern.
Prin art. 4, alin. (1), lit. c), din Regulamentul (CE) 1370/2007, privind serviciile de transport feroviar şi rutier de
călători, se stabilesc modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea serviciului. Aceste costuri pot include , în
special , cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevenţele aferente infrastructurii, întreţinerea şi reparaţia
mijloacelor de transport în comun, materialul rulant şi instalaţiile necesare pentru exploatarea serviciilor de transport
de călători, costurile fixe şi o rentabilitate adecvată a capitalului. Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt
în final recuperate de la utilizatori, regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în
concordanţă cu politica municipalităţii, redevenţa, modalitatea şi termenul de plată vor fi stabiliţi în baza contractului
de delegare a gestiunii.
Motive de ordin economico-financiar
a.
b.
c.

d.

e.

Realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune
şi menţinerea unui echilibru permanent între riscurile şi beneficiile asumate prin contract
Posibilitatea obţinerii de tarife mici pentru o calitate ridicată a serviciului.
Prin art. 4, alin. (1), lit. c), din Regulamentul (CE) 1370/2007, privind serviciile de transport feroviar şi
rutier de călători, se stabilesc modalităţile de alocare a costurilor legate de prestarea serviciului. Aceste
costuri pot include , în special , cheltuielile cu personalul, consumul de energie, redevenţele aferente
infrastructurii, întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport în comun, materialul rulant şi instalaţiile
necesare pentru exploatarea serviciilor de transport de călători, costurile fixe şi o rentabilitate adecvată a
capitalului. Având în vedere că toate cheltuielile delegatului sunt în final recuperate de la utilizatori,
regăsindu-se în tarifele practicate, în vederea unui impact social cât mai mic, în concordanţă cu politica
municipalităţii, redevenţa, modalitatea şi termenul de plată vor fi stabiliţi în baza contractului de delegare
a gestiunii.
În ceea ce priveşte tarifele practicate, în conformitate cu prevederileart. 17, alin. (1), lit. m. din Legea nr.
92/2007, a serviciilor de transport public local, consiliile locale au printre atribuţii şi cea de stabilire,
ajustare şi modificare a tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public de persoane.În acest sens,
în conformitate cu prevederile art. 43, lit. d) din Legea nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local,
modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane se aprobă prin
hotărâre a consiliului local Botoşani.
În funcţie de modalitatea adoptată de către autoritatea locală de gestionare a sistemului de taxare şi
colectare a veniturilor, activităţii de emitere a titlurilor de călătorie, colectarea veniturilor prin vânzare
către călători, alocarea veniturilor între toţi operatorii, decontărilor cu autoritatea contratantă, controlul
pasagerilor şi activităţii de marketing, vor fi adaptate corespunzător în contract.
Motive de ordin social şi de mediu
a. Primăria Municipiului Botoşani monitorizează modul de constituire al tarifelor şi modificările acestora
prin clauzele stabilite în contractul de delegare şi aprobarea lor de către Consiliul Local Botoşani:
b. Deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate,
precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare:
c. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei prin reducerea gradului de poluare a
mijloacelor de transport în comun

Nivelul minim de redevenţă
Pentru serviciul de transport public local călători efectuat cu autobuze, în vederea unui impact social cât mai mic
recomandăm menţinerea preţurilor de pornire a redevenţei aprobată prin H.C.L. nr. 76/2009, şi completate pentru noile
trasee, respectiv :
- Traseul 1 – echivalentul în lei a 800 Euro an / loc (autobuz)
- Traseul 2 – echivalentul în lei a 1100 Euro an / loc(autobuz)
- Traseul 3 – echivalentul în lei a 1000 Euro an / loc (autobuz)
- Traseul 4 – echivalentul în lei a 300 Euro an / loc (autobuz)
- Traseul 5 – echivalentul în lei a 300 Euro an / loc (autobuz)
- Traseul 6 – echivalentul în lei a 300 Euro an / loc (autobuz)
- Traseul 7 – echivalentul în lei a 300 Euro an / loc (autobuz)
Pentru serviciul de transport public local călători efectuat cu tramvaie , în schimbul dreptului şi obligaţiei de
exploatare a bunurilor concesionate , S.C. Eltrans S.A. se obligă să plătească 3602 lei pe lună, ca redevenţă, autorităţii
contractante.
Durata estimată a contractului de delegare a gestiunii
Propunem delegarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuzul pe
o perioadă de 6 ani , începând cu data intrării în vigoare a contractului de delegare, cu posibilitatea de prelungire pentru
jumătate din termenul iniţial în cazul în care operatorul a realizat investiţii care nu au fost amortizate
Soluţia pe care o propunem în final este aceea de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane către un transportator licenţiat prin „Procedura de atribuire competitivă” urmând a fi încheiat un contract
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu societatea câştigătoare, contract al cărui conţinut va fi
stabilit prin hotărârea Consiliului Local Botoşani
Prenumele/Numele

Funcţia

Cosmin Ionuţ Andrei
Nicolae Semenescu
Mirela Elena Gheorghiţă
Daniela Aniţei
Simona Gagiuc
Bogdan Munteanu
Gabriela Loredana Artimon

Viceprimar
Director executiv
Director Economic
Şef serviciu
Consilier superior
Consilier superior
Consilier superior

Lăzăruc C-tin Cristian

Consilier superior

Direcţia/Serviciul/Biroul/
Compartimentul
Municipiul Botoşani
Direcţia Edilitare
Direcţia Economică
Achiziţii
Serviciul Contabilitate
Oficiul Juridic
Serviciu Patrimoniu
Compartiment Transport şi
Siguranţa Circulaţiei

ANEXA nr.VII la H.C.L.
Norme privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane
Art. 1. Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat
prin curse regulate se face prin hotărârea Consiliului Local Botoşani, pe baza fundamentării realizate de către
operatorii de transport/transportatorii autorizaţi, conform anexei.
Anexă - Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea/ ajustarea şi modificarea tarifului mediu pentru serviciul
de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate:

Nr.
Crt.

ELEMENTE DE CHELTUIELI
Stabilire

I.

Cheltuieli materiale
Carburanţi
Energie electrică
Amortizare
Service-auto(întreţinere reparaţii)

VALORI
- LEI Ajustare

Modificare

II

III

IV
V
VI
VII
VIII

Schimb ulei autovehicul şi filtru
Piese de schimb
Amortizare anvelope
Amortizare acumulatori
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu taxe/impozite şi autorizaţii
Inspecţia tehnică periodică
Asigurare de răspundere civilă auto
obligatorie
Asigurare casco
Autorizaţie de transport
Agreare RAR
Impozit pe autobuz
Impozit pe terenuri pentru parcare
Impozit pe clădiri
Taxă de mediu
Alte cheltuieli cu taxe/impozite şi
autorizaţii
Cheltuieli cu munca vie
Salarii
C.A.S.
Fond de şomaj
Fondul naţional unic de asigurări sociale
de sănătate
Fond de accidente şi boli profesionale
Cota de contribuţie pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate
Fond de garantare a creanţelor salariale
Tichete de masă
Cheltuieli de exploatare(I+II+III)
Cheltuieli financiare
Total cheltuieli (IV+V)
Profit
Venituri obţinute din activităţile specifice
fiecărui operator de transport public local
de
persoane/transportator
autorizat
(VI+VII)

ANEXA nr.VIII la H.C.L.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
DELEGARE A GESTIUNII
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE PERSOANE
PRIN CURSE REGULATE EFECTUAT CU AUTOBUZE/MICROBUZE
Procedura de delegare a gestiunii trasportului public local de persoane prin curse regulate efectuat cu
autobuze se va desfasura prin licitatie deschisa intr-o singura etapa , in conformitate cu prevederile art.68 alin (1)
lit (a) coroborat cu prevederile art.73 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare
Cap. I. Reguli de participare în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă

Art. 1. Criteriile de calificare si selectie :
a) Motive de excludere:
Legiuitorul confera autoritatii contractante prin dispozitiile Sectiunii a 6-a “Criterii de calificare si selectie”,
Paragraful 2 “Motive de excludere a candidatului/ofertantului” din Legea nr. 98/2016, dreptul de a solicita oricarui
operator economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică să declare si sa faca
dovada neancadrarii în prevederile art.164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016, acest demers asigarand
autoritatea contractanta ca operatorul economic este credibil si nu se face vinovat de incalcarea legii.
a) Motive de excludere:
a) Motive de excludere a ofertantului (Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167
din Legea 98/2016):
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt: Flutur Cătălin Mugurel - primar,
Zăiceanu Adriana - administrator public, Andrei Cosmin Ionuţ - viceprimar, Murariu Marian - viceprimar, Georgescu
Oana-Gina - secretar, Aniţei Daniela - sef birou achizitii, Chiriac Valica - consilier achizitii, Răcilă Aurica - consilier
achizitii, Bulmagă Geanina - sef serviciu Buget Finante Publice, Gheorghiţă Mirela - director Executiv Directia
Economica, Alina Colbea- sef serviciu contabilitate Simona Gagiuc - consilier contabilitate, Munteanu Bogdan - sef
serviciu juridic, Alecsandru Gabriel Augustin - consilier local, Amos Andrei - consilier local, Blaga Iulian - consilier
local, Boboc Cătălin - consilier local, Bosovici Călin George - consilier local, Botezatu Daniel - consilier local,
Brânzei Ioan - consilier local, Buiuc Andreea - consilier local, Chiru Vasile - consilier local, Diaconu Silvia Carmen
- consilier local, Lupașcu Cătălina Camelia - consilier local, Maftei Laurentiu - consilier local, Maxim Maricel Corneliu
- consilier local, Mihai Ștefan - consilier local, Octav Paul - consilier local, Oroșanu Marius Leonardo - consilier
local, Petrușcă Ady - consilier local, Tănasă Mihai Gabriel - consilier local, Tincu Mihai - consilier local, Țurcanu
Eugen Cristian - consilier local, Vicol Daniela - consilier local, Semenescu Nicolae - Director Directia Edilitare,
Constantin Lazaruc - coordonator compartiment transporturi, Bogdan Betenchi – sef seviciu edilitare, Dorin Nanuconsilier transporturi,Gherase Iulian- consilier juridic
Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin
completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.
1. Se depune Documentul Unic de Achizitie Publica (DUAE), conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
2. Documentele justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:
2.1.Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat,
tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Prezentarea certificatului de atestare fiscala va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.2. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contributiilor la bugetul local, la momentul prezentarii. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator,
subcontractant) va îndeplini cerinta prin completare în formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Prezentarea certificatului va fi facuta de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
2.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, tert
sustinator, subcontractant) poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
2.4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
2.5. Alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTA: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea invocand sustinerea acordata de tert/terti (art. 182184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza conform art. 182 din
Legea nr. 98/2016 , prin prezentarea unui angajament de sustinere si Documentele justificative din care sa rezulte
modul efectiv prin care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere al
persoanei respective, iar persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.
- Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza fiecarui
membru al asocierii in cazul in care ofertantul este o asociere.
-Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza fiecarui
subcontractant si fiecarui tert sustinator conform art. 170 alin.1 si art.183 alin.1 din Legea nr.98/2016.
- In cazul unei asocieri, fiecare membru ala asocierii completeaza câte un DUAE distinct
- Atat subcontractantul cat si tertul sustinator (daca este cazul) completeaza câte un DUAE distinct conform
prevederilor art. 170 alin.(3) si art.183 din Legea nr 98/2016;
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru
demonstrarea îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat de stat si
bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine
(cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente).
- Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
- Documentele justificative (ex. Certificatele fiscale) care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor
solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, se accepta o
declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe
propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens, conform prevederilor art. 168 alin(3) din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.
În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emsie,
în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” însoţite de o traducere autorizată
şi legalizată a acetora în limba română.
b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Legiuitorul confera autoritatii contractante prin dispozitiile Sectiunii a 6-a “Criterii de calificare si selectie”,
Paragraful 3 “Criterii privind capacitatea” din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul
de a solicita oricarui operator economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică să
publică să faca dovada capacitătii sale de exercitare a activitatii profesionale
Conform prevederilor art. 173 alin (1) din Legea 98/2016 „Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de
atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit
operatorul economic”, acest fapt conferind autoritatii contractante certitudinea ca operatorul economic isi desfasoara
activitatea in concordanta cu legislatia in vigoare si nu exista riscul de a incheia raporturi contractuale cu operatori al
caror obiect de activitate este diferit de cel de care este nevoie.
1. Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de
înregistrare în conditiile legii din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.
2. Operatorul economic va face dovada desfasurarii activitatii pe baza licentei de transport emisa de ARR.
Modalitatea de îndeplinire:
A. Persoane juridice/fizice române
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentul justificativ, respectiv Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul teritorial si licenta de transport emisa de ARR, vor fi prezentate de catre operatorul economic clasat pe

primul loc în clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, din care sa
rezulte:
a)- Obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC.
b)- Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
c)- licenta trebuie sa fie valabila la data deschiderii ofertelor.
a. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.

În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emsie,
în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” însoţite de o traducere autorizată
a acestora în limba română.
Persoane juridice/fizice straine
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentul justificativ, respectiv un document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost
emis, însotit de traducerea în limba româna), sa fie prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în
clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor (ofertant, ofertant
asociat). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate. Informatiile din acest document
trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
c) Capacitatea tehnica si profesionala
Declaratie cu privire la autovehiculele detinute ( proprietate sau leasing) de operatorul economic care
presteaza serviciile pentru executarea contractului de concesiune din care sa reiasa ca are cel putin 58 de
autovehicule cu norme de poluare cel putin Euro 4 sau cu propulsie electrica necesare realizarii programului
de circulatie
Modalitatea de indeplinire:
1. Completare DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numărul autovehiculului, detinatorul, data
inmatricularii, vechime.
2. La solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar sau alte documente relevante care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul l in
clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele justificative trebuie sa contina:
-certificatul de inmatriculare a fiecarui autovehicul;
-cartea de identitate a fiecarui autovehicul;
Nota 1.
Inspectia tehnica a masinii sa fie facuta regularitate si in termen la momentul depunerii ofertei
Nota 2.
Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Persoanele
fizice/juridice straine vor prezenta certificatele/documentele justificative in copie lizibila, cu mentiunea “conform
cu originalul” insotite de traducerea in limba romana.
3. În cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului.
4. Operatorul economic are dreptul să recurgă la susţinerea unui terţ, în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul
respectiv.

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea
acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că
a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament
în acest sens din partea terţului/terţilor susţinător/susţinători.
d) Informatii privind asocierea/subcontractarea
Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de asociati si specializarea acestora
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati
sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti
asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este
imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este responsabil in nume propriu
si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului Intelegerea trebuie sa-i mentioneze, de asemenea, pe toti
membrii din asociatie/ Consortiu pe intreaga durata a contractului.
Acordul de asociere/ subcontractare va indica participarea (in procente) la executarea lucrarilor si tipul de
lucrari care urmeaza a fi prestate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului, in conformitate cu prevederile
art.150 alin.1 si 2 din HG 395/2016
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de
identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederile art.150 alin.1 si 2 din HG 395/2016.
Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164,165 si 167 in
legatura cu subcontractantii propusi.
In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor
art.171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicta ofertantului, o singura data sa inlocuiasca un
subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.
Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de catre ofertant,
dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in
contracttul care urmeaza afi indeplinit, daca documentele sunt relevante in acest sens.
Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii, la momentul depunerii ofertei,
specifica optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta.
Contractantul are obligatia, la incheierea Contractului sau atunci cand se introduce noi subcontratanti, de a
prezenta contractele incheiate intre el si subcontractat/subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel incat, activitatile ce revin acestora precum si sumele aferente prestatiilor sa fie cuprinse in contractual de
achizitie. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a
viitorului contract.
Contractantul are obligatia de a notifica autoritatea contractanta cu privire la orice modificare a
subcontractantilor pe intreaga durata a contractului. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe
durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului, in conditiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va
transmite autoritatii contractante informatiile cu privire la datele de identificare a acestuia, certificate si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatii acestora si va obtine
acordul autoritatii contractante privind noii subcontractanti implicati.
Entitatea contractanta va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi
numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente
relevante in acest sens. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus
are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le
indeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o
singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala
necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

In cazul unei asocieri oferta si documentele care o insotesc vor fi depuse de liderul asocierii indicat in acordul de
asociere. Liderul asocierii sau, dupa caz, imputernicitul acestuia va semna electronic doar documentele pe care el le-a
emis sau pentru care a fost expres imputernicit.
In cazul documentelor semnate de mai multe parti (acorduri de asociere, acorduri de subcontractare, angajamente
ferme), acestea vor fi semnate electronic de reprezentatntul legal sau, dupa caz, de imputernicitul fiecarei parti
(documentul va purta semnatura electronica multipla)
Art. 2. Preţurile de pornire pentru nivelul redeventei sunt următoarele :
Traseul 1 – echivalentul în lei a 800 euro an/autobuz
Traseul 2 – echivalentul în lei a 1100 euro an/autobuz
Traseul 3 – echivalentul în lei a 1000 euro an autobuz
Traseul 4 – echivalentul în lei a 300 euro an/autobuz
Traseul 5 – echivalentul în lei a 300 euro an/autobuz
Traseul 6 – echivalentul în lei a 300 euro/an/autobuz
Traseul 7 – echivalentul în lei a 300 euro/an/autobuz
În cazul în care, între solicitanţi se înregistrează egalitate de punctaj în clasamentul final, departajarea acestora se
face prin reofertarea redeventei.
Art.3. Criteriul de atribuire si factori de evaluare.
Contractul de delegare se va atribui ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic,
pe baza criteriilor de atribuire, in conformitate cu art.187, alin. (3), lit.(c) din Legea nr.98/2016, stabilite in ordine
descrescatoare conform urmatorului algoritm.
Pofertei = Pf + Pt,
unde:
Pofertei = punctajul obtinut de oferta
Pf= punctaj financiar
Pt= punctaj tehnic
I. Punctaj financiar
I.1. Pentru oferta cu valoarea cea mai mare, exprimată in euro fară tva, se acordă punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv
P(financiar) maxim = 40 de puncte.
I.2. Pentru o altă ofertă decât cea prevazută la lit I.1. se acordă punctajul astfel:
P(financiar)(n) =((preț n)/preț maxim ) x 40%
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile exprimate in euro fară TVA declarate în
Formularul de ofertă.
II. Punctaj Tehnic
Subfactori evaluare:
1. Costul unitar pe km - 20 puncte
2. Profitul (%) – 20 puncte
3. Vechimea medie a parcului auto – 20 puncte
4. Propunerea de tarif petru bilete cea mai mica – 20 puncte
5. Detinerea de spatii pentru operatiile de intretinere si reparatii necesare – 20 puncte
6. Conditii pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport – 20 puncte
7. Nivelul emisiilor (media tuturor autovehicolelor )– 20 puncte
8. Forma de proprietate a autovehiculelor - 20 puncte
9. Experienta in domeniul transportului de calatori (vechime neintrerupta) – 20 puncte

Pt = (Pcost/km + Pp + Pvpa +Ptb+Psr+ Psal +Pne+Pfp+Pexp) x 60%

Subfactor de evaluare

Punctaj

Costul unitar pe km

20 p

Profitul (%)

20 p

Vechimea medie a
parcului auto

50 p

Propunerea de tarif petru
bilete cea mai mica

20 p

Detinerea de spatii pentru
operatiile de intretinere si
reparatii necesare

20 p

Modalitatea de punctare
Pentru ofertele cu costul unitar pe km cel mai mic se
acorda 20 puncte .
Pentru alt cost unitar pe km punctajul se acorda astfel:
P cost (n) = (Cost/km mic)/ (cost/km (n))x 20
unde:
costul/km(n) = costul/km al ofertantului pentru care se
calculeaza punctajul.
P cost(n)= punctaj cost unitar
Pentru ofertele cu profitul cel mai mic mentionat se
acorda 20 puncte.
Pentru alt nivel al profitului punctajul se acorda astfel:
Pp (n) = profit mic/ profit (n)x 20
unde:
Pp(n) = punctaj profit
profit(n) = profitul ofertantului pentru care se calculeaza
punctajul.
Vechimea parcului auto se refera la perioada normata de
functionare (max 10 ani) pe fiecare autovehicul si se va
acorda astfel:
Pentru autovehiculele noi asa cum sunt definite de art.
121,li.b din Codul Fiscal - 50 puncte
Cu o vechime de pana in 2 ani – 40 puncte
Cu o vechime 3-4 ani – 30 puncte
Cu o vechime 5-6 ani – 20 puncte
Cu o vechime 7-8 ani- 10 puncte
Cu o vechime 9-10 ani – 5 puncte
Autovehiculele cu o vechime peste 10 ani nu se
puncteaza.
Punctele pentru fiecare oferta se obtin prin raportarea
sumei punctelor obtinte de fiecare autovehicul la nr. de
autovehicule inscrise in procedura.
Pvpa = suma punctelor fiecarui autovehicul/ nr.de
autovehicule.
Pentru ofertele cu tariful cel mai mic mentionat se
acorda 20 puncte.
Pentru alt nivel al tarifului pe bilet punctajul se acorda
astfel:
Pt (n) = tariful cel mai mic/ tarif (n)x 20
unde:
Pt(n) = punctaj tarif bilet
tariful(n) = profitul ofertantului pentru care se calculeaza
punctajul.
Spaţiul destinat pentru operaţiile de întreţinere
şi reparaţii necesare mijloacelor de transport, stabilit
prin documentatia de atribuire a gestiunii, si care este
dotat corespunzator, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi
(autorizarea operatorului economic, baza tehnicomaterială, personalul utilizat etc.) detinut, primeste
punctaj astfel:

- în proprietate - 20 puncte
- contract de închiriere - 10 puncte

Conditii pentru spalarea,
salubrizarea si
dezinfectarea mijloacelor
de transport

20 p

Spaţiul destinat pentru operaţiile de spalare,
salubrizare si dezinfectare, necesare mijloacelor de
transport, si care este dotat corespunzator, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare privind
efectuarea acestor activităţi primeste punctaj astfel :
- în proprietate - 20 puncte
- contract de închiriere - 10 puncte

Nivelul emisiilor
(media tuturor
autovehicolelor)

- Euro 4 – 10 puncte
- Euro 5 – 15 puncte
- min. Euro 6 / electrice– 20 puncte

20 p

Forma de proprietate este punctata astfel:
Forma de proprietate a
autovehiculelor

Experienta in domeniul
transportului de calatori
( vechime neintrerupta)

-autovehiculele aflate în proprietate - 20
20 p

puncte
- autovehiculele detinute cu contract de leasing
- 10 puncte

20 p

Experienta in domeniu transportului de calatori se va
puncta astfel:
- până la 10 ani – 10 puncte
- peste 10 ani – 20 puncte

Va fi declarata castigatoare oferta care va intruni cel mai mare punctaj, rezultat din aplicarea sistemului de
factori de evaluare mentionati mai sus, dintre ofertele declarate admisibile.
In cazul in care, 2 sau mai multe oferte au acumulat punctaje identice si care ar ocupa locul 1 intr-un clasament al
ofetelor admisibile, va fi declarant castigator, ofertantul a carui oferta financiara este cea mai mare.
In cazul in care si preturile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare in SEAP, urmand
a se incheia contractual cu ofetantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai mare.
Art. 4. Operatorul de transport va dovedi că deţine :
- un parc de mijloace de transport necesare pentru realizarea optimă a serviciului pentru locurile solicitate,
la care trebuie să deţină un plus de mijloace de transport necesare pentru rezerve şi imobilizări pe cauze tehnice şi
accidente.
- spaţiu pentru operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin
contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor
activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.) ;
- condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
- spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
- dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de
intervenţie şi de depanare ;
- personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă.
Art. 5. În conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, ale H.G. nr. 395/2016, privind
aprobarea Normelor de aplicare de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice se numeşte comisia de licitaţie în
următoarea componenţă :
Preşedinte : Nicolae Semenescu – Director Directia edilitare
Membri :

- Daniela Aniţei – Sef serviciu achizitii publice
- Constantin Lăzăruc – consilier compartiment transporturi
- Bogdan Beţenchi – sef serviciu edilitare
- Alina Colbea – sef serviciu contabilitate
- Simona Gagiuc – consilier contabilitate
- Bogdan Munteanu – sef serviciu juridic
Membrii de rezervă :
- Valica Chiriac – consilier achizitii publice
- Dorin Nanu – consilier compartiment transporturi
- Gherase Iulian – consilier juridic
Art. 6. Pentru a se proteja de riscul unui comportament necorespunzator al operatorilor economici, pe toata
perioada implicarii sale in procedura, autoritatea contractanta solicita constituirea garantiei de participare in cuantum
de maxim 2% din valoarea estimata medie anuala a contractului, respectiv ………………………. lei si va fi constituita
in conformitate cu art. 36 din HGR 395/2016 prin virament bancar in contul Municipiului Botosani nr.RO 20 TREZ
1165 006X XX00 0266 deschis la Trezoreria Municipiului Botosani, sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari care nu se afla in situatii special privind autorizarea
ori supravegherea, in conditiile legii.
Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de plata trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va
executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante, cel mai tarziu, la data si ora limita de depunere a ofertelor.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se
mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Conditiile de retinere a garantiei de participare sunt cele mentionate in art. 37 din HG 395/2016.
Conditiile de restituire a garantiei sunt cele specificate in art. 38 din HG 395/2016.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este identica cu perioada de valabilitate a ofertei.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si se
mentioneaza ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Art. 7. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a serviciului se face în baza prevederilor Legii
98/2016 privind achizitiile publice cu modificari si completari ulterioare si a Hotararii 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acorduluicadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

