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Anexa nr. 9 

la Hotărârea nr. …………… 

 

    AVIZAT                                                                                                                                                    

PREȘEDINTE 

                   DORIN COSMIN VASILE 

 

CAIET DE SARCINI PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE 

DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT 

PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI 

DOLJ  

 

1. INTRODUCERE 

  

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare pentru achiziţia care are ca obiect 

atribuirea „Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj”. 

Obiectul Contractului îl constituie delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor către 

Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport județean 

de persoane prin curse regulate în județul Dolj.  

Caietul de sarcini conţine specificaţii privind condiţiile ce trebuie îndeplinite astfel 

încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta corespunzătoare cu necesităţile autorităţii 

contractante.  

Prezentul caiet de sarcini prezintă:  

- Criteriile de calificare şi selecţie a ofertelor; 

- Criteriul de atribuire a contractului; 

- Factorii de evaluare şi punctajele care se acordă în vederea atribuirii 

competitive a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a 

județului Dolj, metodologia de punctare, cu detalierea fiecărui factor de evaluare astfel 

încât stabilirea punctajelor de departajare să se poată efectua în mod transparent fără 

posibilităţi de interpretare; 

- Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile 

publice de transport persoane efectuate în aria teritorială de competenţă a județului 

Dolj; 

- Specificaţiile privind modul de întocmire a ofertelor de către potenţialii 

ofertanţi. 

 

2. DATE GENERALE  

 

2.1. Denumirea achiziţiei:  
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„Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în 

aria teritorială de competenţă a județului Dolj”  

Contractul este împărţit pe 24 loturi, fiecărui lot corespunzându-i o grupă de trasee, 

după cum urmează:  

Lot 1: Grupa 1 – 1 traseu: 

T001: Craiova – Coțofenii din Față – Filiași; 

Lot 2: Grupa 2 – 1 traseu: 

T002: Craiova – Ișalnița – Moșneni; 

Lot 3: Grupa 3 – 2 trasee: 

T003: Craiova – Melinești – Tălpaș; 

T004: Craiova – Șimnicu de Sus – Goiești; 

Lot 4:Grupa 4 – 2 trasee: 

T005: Craiova – Motoci/Picăturile – Velești; 

T006: Craiova – Motoci – Înfrățirea. 

Lot 5: Grupa 5 – 2 trasee: 

T007: Craiova – Mlecănești/Motoci – Călinești; 

T008: Craiova – Mlecănești – Motoci; 

Lot 6: Grupa 6 – 2 trasee: 

T009: Craiova – Pielești (Pârșani) – Preajba de Pădure; 

T010: Craiova – Pielești (Pârșani) – Lăcrița. 

Lot 7: Grupa 7 – 4 trasee: 

T011: Craiova – Zănoaga – Dioști; 

T012: Craiova – Coșoveni – Ghindeni; 

T013: Craiova – Nisipuri/Dobrotești – Amărăștii de Jos; 

T014: Craiova – Leu – Castranova. 

Lot 8: Grupa 8 – 5 trasee: 

T015: Craiova – Sadova – Dăbuleni; 

T016: Craiova – Bratovoești/Mârșani – Brabeți; 

T017: Craiova – Malu Mare – Bratovoești; 

T018: Craiova – Murta – Bechet Port; 

T019: Craiova – Murta – Valea Stanciului. 

Lot 9: Grupa 9 – 1 traseu: 

T020: Craiova – Podari – Țuglui. 

Lot 10: Grupa 10 – 3 trasee: 

T021: Craiova – Gura Văii – Sălcuța; 

T022: Craiova – Podari – Gura Văii; 

T023: Craiova – Calopăr – Belcinu. 

Lot 11: Grupa 11 – 9 trasee: 

T024: Craiova – Segarcea/Nedeia – Măceșu de Jos; 

T025: Craiova – Segarcea/Giurgița – Negoi; 

T026: Craiova – Segarcea/Bistreț – Covei; 

T027: Craiova – Segarcea – Săpata; 

T028: Craiova – Segarcea/Giurgița/Goicea – Bistreț;  
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T029: Craiova – Segarcea – Măceșu de Jos; 

T030: Craiova – Segarcea/Giurgița/Băilești – Moțăței; 

T031: Craiova – Segarcea/Giurgița – Băilești; 

T032: Băilești – Afumați – Plosca. 

Lot 12: Grupa 12 – 2 trasee: 

T033: Craiova – Segarcea – Lipovu; 

T034: Craiova – Radovan – Lipovu. 

Lot 13: Grupa 13 – 4 trasee: 

T035: Craiova – Băilești – Seaca de Câmp; 

T036: Craiova – Giubega/Băilești/Piscu Vechi – Poiana Mare; 

T037: Craiova – Giubega/Băilești – Catane; 

T038: Băilești – Rast – Catane. 

Lot 14: Grupa 14 – 2 trasee: 

T039: Craiova – Cioroiași – Băilești; 

T040: Craiova – Cioroiași – Afumați. 

Lot 15: Grupa 15 – 4 trasee: 

T041: Calafat – Poiana Mare/Seaca de Câmp – Băilești; 

T042: Calafat – Poiana Mare – Negoi; 

T043: Calafat – Poiana Mare – Rast; 

T044: Calafat – Poiana Mare – Ghidici. 

Lot 16: Grupa 16 – 3 trasee: 

T045: Craiova – Galicea Mare/Calafat/Ciupercenii Noi – Desa; 

T046: Calafat – Smârdan/Ciupercenii Noi – Desa; 

T047: Calafat – Smârdan – Ciupercenii Noi.  

Lot 17: Grupa 17 – 2 trasee: 

T048: Craiova – Radovan – Calafat Port; 

T049: Craiova – Giubega – Corlate. 

Lot 18: Grupa 18 – 2 trasee: 

T050: Craiova – Maglavit – Cetate; 

T051: Calafat – Maglavit – Cetate. 

Lot 19: Grupa 19 – 6 trasee: 

T052: Craiova – Radovan/Moțăței – Verbicioara; 

T053: Craiova – Radovan – Unirea; 

T054:Craiova – Radovan – Moțăței; 

T055: Calafat – Moțăței/Plenița – Orodel; 

T056: Băilești – Galicea Mare/Vârtop – Orodel; 

T057: Băilești – Moțăței/Plenița – Orodel. 

Lot 20: Grupa 20 – 3 trasee: 

T058: Craiova – Sălcuța – Corlate; 

T059: Craiova – Criva – Plopșor; 

T060: Craiova – Criva – Mârza. 

Lot 21: Grupa 22 – 4 trasee: 

T061: Craiova – Terpezița – Castrele Traiane; 
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T062: Craiova – Terpezița/Orodel – Călugărei; 

T063: Craiova – Terpezița/Gubaucea – Călugărei; 

T064: Craiova – Terpezița – Bucovicior. 

Lot 22: Grupa 22 – 8 trasee: 

T065: Craiova – Predești – Cleanov; 

T066: Craiova – Predești – Sopot; 

T067: Craiova – Predești – Pleșoi; 

T068: Craiova – Breasta – Predești; 

T069: Craiova – Predești – Botoșești Paia; 

T070: Craiova – Predești – Gogoșu; 

T071: Craiova – Crovna/Grecești – Busu; 

T072: Filiași – Scăești – Busu. 

Lot 23: Grupa 23 – 5 trasee: 

T073: Craiova – Scăești – Secu; 

T074: Craiova – Scăești – Argetoaia; 

T075: Craiova – Scăești – Filiași; 

T076: Filiași – Scăești – Secu; 

T0797 Filiași – Scăești – Piria. 

Lot 24: Grupa 24 – 1 traseu: 

T078: Filiași – Bâlta/Schitu – Racovița. 

 

2.2. Autoritatea contractantă: 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Cod de identificare fiscală: 4417150 

Adresa: Calea Unirii, nr. 19, Craiova, județul Dolj, cod poștal 200585 

Tel:0251408200 

Fax: 0251408241 

E-mail: 

 

2.3. Valoarea estimată a achiziţiei: 

  

Valoarea totală estimată a contractului fără TVA: 213 474 692,08 lei fără TVA. 

Valorile estimate fără TVA a achiziţiei/contractului pe loturi: 

Lot 1 – Grupa 1 – 3 764 517,12 RON;   

Lot 2 – Grupa 2 – 1 176 215,04 RON; 

Lot 3 –  Grupa 3 – 5 450 390,40 RON; 

Lot 4 – Grupa 4 – 2 618 878,08 RON;  

Lot 5 – Grupa 5 – 3 049 894,80 RON;  

Lot 6 –  Grupa 6 – 5 300 039,92 RON;  

Lot 7 –  Grupa 7 – 12 017 140,80 RON;  

Lot 8 – Grupa 8 – 44 421 560,96 RON;  
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Lot 9 – Grupa 9 – 5 308 115,84 RON;  

Lot 10 – Grupa 10 – 17 864 490,96 RON;  

Lot 11 – Grupa 11 – 27 626 551,68 RON;  

Lot 12 – Grupa 12 – 2 229 893,12 RON;  

Lot 13 –  Grupa 13 – 9 139 253,76 RON;    

Lot 14 – Grupa 14 –  4 828 771,52 RON;  

Lot 15 –  Grupa 15 – 6 071 007,44 RON;  

Lot 16 – Grupa 16 – 8 524 804,24 RON; 

Lot 17 – Grupa 17 – 4 459 087,36 RON; 

Lot 18 –  Grupa 18 – 6 502 496 RON; 

Lot 19 – Grupa 19 – 9 135 701,12 RON;  

Lot 20 – Grupa 20 – 1 497 117,44 RON;  

Lot 21 – Grupa 21 – 9 198 891,52 RON;   

Lot 22 – Grupa 22 – 12 009 763,52 RON;    

Lot 23 – Grupa 23 – 10 487 579,52 RON;    

Lot 24 – Grupa 24 – 792 529,92 RON.    

 

2.4. Cod CPV: 

 

60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev. 2)A 

 

2.5. Situația actuală. Context. Necesitate.  

 

Consiliul Județean Dolj, în calitate de autoritate a administrației publice locale are 

atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării 

serviciilor de transport public defășurat pe raza administrativ-teritorială a județului 

Dolj.  

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, cu autobuze, 

se realizează prin contracte de delegare a gestiunii, pe baza licențelor de traseu în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 

1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 

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

cu modificările și completările ulterioare. 

În acest sens, este necesară încheierea contractului/contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport persoane în judeţul Dolj.  

Transportul rutier judeţean de persoane a avut până la 31.12.2018 caracteristicile 

unui unei activităţi prestate în regim comercial. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr, 328/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, trece în sfera serviciilor publice 

de transport, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
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feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 

1107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adoptarea O.U.G. nr. 51/2019, transportul judeţean redevine o activitate 

prestată în regim comercial (şi intră sub incidenţa prevederilor O.G. nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare). 

Prin Legea nr. 34/2020 de abrogare a acestei ordonanţe de urgenţă, regimul juridic 

al transportului judeţean de persoane redevine unul de serviciu public, astfel că 

operatorul va furniza serviciul de transport judeţean de persoane prin curse regulate cu 

respectarea obligaţiilor de serviciu public stabilite în sarcina sa în contractul de 

delegare a gestiunii.  

În acest context, alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport 

județean se face în condițiile Legii 92/2007, precum și ale Legii nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de 

consiliul judeţean.  

Legea 92/2007 prevede că unul din principalele obiective urmărite de autoritățile 

administrației publice locale, în domeniul serviciului public de transport județean este  

atribuirea contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) 

nr. 1.370/2007.  

Regulamentul precizează: prin "contract de servicii publice" se înţelege unul sau 

mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic şi 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;”. 

Legea 92/2007 precizează că atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va 

realiza în conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport public local. 

În acest sens, a fost emis Ordinul comun ANRSC și ANAP 131/1401/2019 privind 

documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvai. 

Documentația de atribuire se elaborează de către autoritatea contractantă cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările 

și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 231 din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ordonanța de urgență nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, 

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

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative dispune prin prevederile sale o 

serie de măsuri referitoare la transportul rutier județean de persoane și transportul 

elevilor.  

Astfel:  

„Articolul 66 



 

7 
 

(1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până 

la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate 

în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 

privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de 

persoane. 

(2) Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru 

asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse 

regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea 

contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

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

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

ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care dețin licențe 

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

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

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

transportului de persoane.” 

În sensul prevederilor legale de la nivelul anului 2020, după data de 31.12.2021, era 

obligatoriu să intre în vigoare contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport judeţean încheiate potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007. 

Conform art. L1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 din 

17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din (1) „Termenele 

prevăzute în cuprinsul art. 66 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

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

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

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 

mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 

31.12.2022”. 

Delegarea de gestiune a serviciului de transport public județean de călători prin 

curse regulate în judeţul Dolj este justificată de următoarele aspecte: 

- Inexistența unui serviciu specializat de transport județean în cadrul Consiliului 

Județean Dolj sau a unui operator de transport cu capital social integral al Consiliului 

Județean Dolj, cu acționar sau asociat unic Consiliul Județean Dolj înființat de către 

unitatea administrativ-teritorială și asupra căruia aceasta are un control direct și o 

influență dominantă asupra deciziilor; 

- Serviciul de transport public județean se supune regimului juridic al serviciilor 

publice de interes general, fiindu-i aplicabile obligaţiile de serviciu public definite 

potrivit exigenţei/cerinţei fundamentale de continuitate din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ, în condiţii contractuale reglementate, conform prevederilorart. 7 alin. (1) lit. 

b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
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În contextul menţionat, atribuirea contractului/contractelor de delegare a gestiunii 

Serviciului public de transport prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a 

Judeţului Dolj se va realiza prin procedură competitivă către un operator/operatori de 

trasport.   

Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

judeţean se desfăşoară conform Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.  

Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil, executat în 

conformitate cu principiile generale.  

Un astfel de acord se numește Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public și, în sensul Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este un contract de 

servicii publice.  

Deoarece contractul de delegare a gestiunii are ca obiect servicii pentru transportul 

de persoane la nivel judeţean, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. a), k), n), art. 8 alin. (1) şi 

(2) şi art. 251 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, acesta este un contract sectorial de servicii 

şi ca urmare, se atribuie cu respectarea Legii nr. 99/2016 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate 

prin H.G. nr. 394/2016.  

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean este un 

contract încheiat în formă scrisă, prin care unitatea administrativ-teritorială –Judeţul 

Dolj, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, 

pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe 

riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de 

utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul 

și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de unitatea administrativ-

teritorială, care are calitatea de delegatar.  

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub 

incidența prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit de caietul de sarcini şi regulamentul 

serviciului.  

Dată fiind complexitatea serviciului public de transport judeţean care urmează să 

fie delegat şi pentru a garanta accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de 

transport la piața serviciului public de transport județean, atribuirea contractului de 

delegare se va realiza pe loturi, fiecărui lot corespunzându-i o grupă de trasee. 

 

2.6. Riscuri  
 

Având în vedere particularitățile serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate precum și reglementările legale specifice, Entitatea 

contractantă prezintă în continuare riscurile ce ar putea să apară în asigurarea 

serviciului de transport public județean, repartiția acestora între Entitatea 

contractantă/delegatar și operatorul economic/delegant precum și modalitatea de 

gestionare a acestora: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227143
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227143
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/178661
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Categoria de 

risc  

Descriere  Consecințe  Gestionare  

Riscuri de amplasament    

Structura 

existentă a 

infrastructurii 

de transport  

Drumurile județene 

existente, respectiv 

traseele pe care se 

efectuează transportul 

județean sunt sau au 

tendință să se 

deterioreze rapid  

O uzura 

accentuata a 

mijloacelor de 

transport și 

majorarea 

costurilor de 

întreținere  

Delegatarul, ca  

administrator/proprietar 

al acestor drumuri va 

lua toate măsurile 

necesare să le mențină 

bună stare  

Aspecte legate de finanțarea 

contractului  

  

Modificări de 

taxe  

Pe parcursul 

contractului regimul de 

taxe și impozite se 

schimba în defavoarea 

delegantului  

Impact negativ 

asupra veniturilor 

financiare ale 

delegantului și  

imposibilitatea 

asigurării 

serviciului la 

nivelul impus  

Stabilirea procentului ce 

îl reprezintă taxele si 

impozitele din valoarea 

tarifului la 

fundamentarea acestuia 

și stabilirea modalității 

de modificare a tarifului 

proporțional cu aceste 

modificări.  

Operare    

Întreținere și 

reparare  

Defectarea 

mijloacelor de 

transport mai des 

decât s-a luat in 

considerare 

ducând la 

cheltuieli mai 

mari de întreținere 

și reparație decât 

cele folosite la 

fundamentarea 

tarifelor de 

transport.  

Creșterea 

costurilor de 

operare cu efecte 

negative atât 

asupra calității 

serviciului 

prestate prin 

scăderea 

mijloacelor de 

transport utilizate, 

cât și asupra 

realizării  

investițiilor 

planificate prin 

diminuarea 

profitului obținut.  

Delegatarul a stabilit ca 

factor de evaluare 

„vechimea parcului de 

autovehicule” prin care 

se acorda cele mai mari 

punctaje mijloacelor de 

transport cu o vechime 

cât mai mică, astfel 

încât să se diminueze 

probabilitatea de 

defectare a acestora 

peste limita 

previzionată.  

Piața    
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Schimbări 

demografice  

O schimbare 

demografică sau 

socio-economica 

afectează cererea 

pentru serviciile de 

transport   

Venituri sub 

proiecțiile 

financiare 

anterioare  

Prevederea de condiții 

contractuale care să 

permită, de comun 

acord, modificarea 

prestării serviciului 

astfel încât acestea să 

satisfacă cererea 

utilizatorilor finali, însă 

nu mai mult de 10% din 

valoarea inițiala   

Inflația  Valoarea plăților 

în timp este 

afectată de inflație  

Diminuarea în 

termeni reali a 

veniturilor din 

prestarea 

serviciului  

În contract se prevede o 

modalitate de 

actualizare, ajustare a 

tarifelor pentru a 

compensa inflația.  

Risc legal și de politică a 

delegatarului  

  

Reglementarea  Existenta unui cadru 

statutar de reglementari 

care vor afecta 

Delegantul  

Efect asupra 

costurilor și 

veniturilor  

Delegantul evaluează 

sistemul de reglementari 

și își fundamentează 

oferta în consecință.  

Schimbări 

legislative 

și/sau de 

politică 

referitoare la 

prestarea 

acestor 

servicii  

Schimbare legislativă 

și/sau a politicii 

delegatarului, care nu 

poate fi anticipată la 

semnarea contractului 

și care este adresată 

direct, specific și 

exclusiv prestării 

serviciului de 

transport, ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau 

operaționale 

suplimentare din 

partea Delegantului.  

O creștere 

semnificativă în 

costurile 

operaționale ale 

Delegantului 

și/sau necesitatea 

de a efectua 

cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor schimbări  

Delegatarul poate sa 

reducă răspunderea 

pentru astfel de 

schimbări prin 

monitorizarea și 

limitarea schimbărilor 

ce ar putea avea astfel 

de consecințe asupra 

serviciului.  
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Schimbări 

legislative 

si/sau de 

politica la 

nivel național  

Schimbare legislativă 

și/sau a politicii la nivel 

național, care nu poate 

fi anticipată la 

semnarea contractului 

și care este adresată 

direct sau se aplică 

indirect și serviciului 

de transport persoane, 

ceea ce conduce la 

costuri de capital sau 

operaționale 

suplimentare din partea  

Delegantului  

O creștere 

semnificativă în 

costurile 

operaționale ale 

Delegantului 

și/sau necesitatea 

de a efectua 

cheltuieli de 

capital pentru a 

putea răspunde 

acestor schimbări  

Prevederea de 

clauze care sa 

reglementeze cât 

mai multe 

asemenea 

modificări 

posibile: taxe și 

impozite, inflație, 

etc.  

Activele delegatarului    

Depreciere 

tehnică  

Deprecierea tehnică 

este mai mare decât cea 

prevăzută  

Crește costurile 

de retehnologizare  

Delegantul va lua 

măsurile organizatorice 

necesare pentru evitarea 

unei astfel de situații.  

Forța majora    

Forța majoră  Forța majoră, 

astfel cum este 

definită prin lege, 

împiedică 

realizarea 

contractului  

Pierderea sau 

avarierea activelor 

delegantului și 

pierderea 

/diminuarea 

posibilității de 

obținere a 

veniturilor 

preconizate  

Delegantul va lua 

măsuri de asigurare a 

activelor implicate în 

asigurarea serviciului 

astfel încât să poată fi 

reparate sau înlocuite in 

cel mai scurt timp 

posibil  

 
Identificarea riscurilor, distribuirea lor pe categorii și alocarea riscurilor în cazul 

gestiunii delegate a serviciului de transport public judeţean către un operator/operatori 
de transport este prezentată în tabelul următor. 

Nr. 

crt. 

Categoria de 

risc 

Descriere Alocare risc 

Consiliul 

Județean 

Dolj 

Ambele 

părți 

Operatorul 

de 

transport 

Riscuri de amplasament 

1 Structura 

existentă a 

infrastructurii de 

transport  

Drumurile județene 

existente, respectiv 

traseele pe care se 

efectuează 

 
 

   X 
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transportul județean 

sunt sau au tendință 

să se deterioreze 

rapid  

Aspecte legate de finanțarea contractului 

2 Modificări de 

taxe  

Pe parcursul 

contractului regimul 

de taxe și impozite 

se schimbă în 

defavoarea 

delegantului  

  
 

X 

 

Operare  

3 Întreținere și 

reparare  

Defectarea 

mijloacelor de 

transport mai 

des decât s-a 

luat in 

considerare 

ducând la 

cheltuieli mai 

mari de 

întreținere și 

reparație decât 

cele folosite la 

fundamentarea 

tarifelor de 

transport.  

   
 
 
 
 
 
 

X 

4 Operare   
 

Operatorul de 

transport 

(delegatul) nu 

poate efectua 

prestaţiile 

conform 

contractului 

  
 
 

X 

 

Piața   

5 Schimbări 

demografice  

O schimbare 
demografică sau 
socio-economică 
afectează cererea 
pentru serviciile de 
transport   

  
 
 

X 
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6 Inflația  Valoarea 

plăților în timp 

este afectată de 

inflație  

  
 

X 

 

Risc legal și de politică a delegatarului  

7 
 

 

Reglementarea  Existența unui cadru 

statutar de 

reglementări care 

vor afecta 

Delegantul  

  
 

X 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schimbări 

legislative 

și/sau de 

politică 

referitoare la 

prestarea 

acestor servicii  

Schimbare 

legislativă și/sau a 

politicii 

delegatarului, care 

nu poate fi 

anticipată la 

semnarea 

contractului și care 

este adresată direct, 

specific și exclusiv 

prestării serviciului 

de transport, ceea 

ce conduce la 

costuri de capital 

sau operaționale 

suplimentare din 

partea Delegantului.  

  
 

 

 

 

 

X 

 

9 Schimbări 

legislative si/sau 

de politica la 

nivel național  

Schimbare 

legislativă și/sau a 

politicii la nivel 

național, care nu 

poate fi anticipată la 

semnarea 

contractului și care 

este adresată direct 

sau se aplică indirect 

și serviciului de 

transport persoane, 

ceea ce conduce la 

costuri de capital sau 

operaționale 

suplimentare din 

partea  

  
 
 
 
 
 

 

X 
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Delegantului  

Activele delegatarului  

10 Depreciere 

tehnică  

Deprecierea tehnică 

este mai mare decât 

cea prevăzută  

  

X 

 

Forța majora  

11 Forța majoră  Forța majoră, 

astfel cum este 

definită prin 

lege, împiedică 

realizarea 

contractului  

  
 
 

X 

 

 

În contextul delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean nu există 

un transfer a unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul de transport. 

Cu toate că alocarea riscurilor derulării contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport pare a fi partajată în mod egal între Entitatea 

Contractantă – Consiliul Judeţean şi Operatorul de transport, în ultimă instanţă orice 

risc inerent operatorului se răsfrânge şi asupra posibilităţii Entităţii Contractante de a 

asigura prestarea serviciilor publice de transport pe raza sa administrativ teritorială, 

obligaţie prevăzută de Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unitățile administrativ-teritoriale.  

 

2.7. Rezultate așteptate 
 

Contractul de delegare de gestiune urmează a se încheia între UAT Judeţul Dolj și 

operatorii de transport public câștigători ai procedurii competitive de atribuire a 

serviciilor de transport pe cele 24 loturi aferente celor 24 de grupe de trasee.  

Stabilirea grupelor de trasee a fost realizată pe considerente de organizare a operării 

serviciului public, având în vedere atât configurația rutieră, cât și faptul că un sistem 

de transport persoane trebuie să fie eficient, integrat, durabil și sigur, astfel încât să 

promoveze dezvoltarea economică și teritorială, să asigure o calitate a vieții ridicată şi 

să deservească toate UAT-urile din judeţul Dolj.  

Ofertanții pot participa individual sau se pot asocia pentru atribuirea unuia sau a 

mai multor loturi.  

Rezultatul aşteptat al implementării contractului care face obiectul procedurii de 

achiziţie îl reprezintă prestarea Serviciului public de transport judeţean de persoane, 

efectuat cu autobuze, în aria teritorială de competenţă a județului Dolj în conformitate 

cu Obligaţiile de serviciu menţionate în cadrul Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului 

Dolj, cu respectarea prevederilor acestuia, a Caietului de sarcini al serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Dolj şi a 
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Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate, în judeţul Dolj, aprobate prin hotărârea Consiliului Judeţean Dolj 

nr. ….. 

 

3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

 

Delegarea gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Dolj. 

 

4. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE  

 

Durata contractului/contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Dolj va fi de 8 ani (96 

de luni). 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI 

  

Preţul contractului reprezintă valoarea totală ofertată pe 8 ani (durata contractului) 

pentru lotul pentru care se depune oferta. 

 

6. CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE 

 

Documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport călători în judeţul Dolj include în mod obligatoriu, potrivit art. 231, 

alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile 

de calificare și selecție a ofertelor. Acestea sunt cele stipulate de Legea nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

Criteriile de calificare şi selecţie sunt prezentate detaliat în cadrul Instrucţiunilor 

pentru ofertanţi. 

 

6.1. Cerinţe referitoare la motivele de excludere  

 

Cerințele enumerate mai jos în legătură cu motivele de excludere se adresează 

oricărui operator economic implicat în procedură, indiferent de rolul acestuia. 

Orice operator economic care participă la această procedură trebuie să 

demonstreze că nu se află în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la excluderea 

sa din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 6.1.1. Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator 

economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor 

prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin 
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hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat; 

b) infracţiuni de corupţie; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

d) acte de terorism; 

e) spălarea banilor; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

6.1.2. Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, 

în conformitate cu dispoziţiile pct. 6.1.1. se aplică şi în cazul în care persoana 

condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

6.1.3. Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator 

economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata 

impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a 

fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter 

definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator 

economic este înfiinţat. 

6.1.4. Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator 

economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul 

operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat. 

     6.1.5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, 

anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor 

sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de 

stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte 

facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori 

penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 

6.1.6. Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului 

orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 

privind achizițiile sectoriale, iar entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin 

orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale entităţilor competente prin care se 

constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară, sau 

în încetarea activităţii; 

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar 

entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, 

cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti, a unei autorităţi administrative sau a 

unei organizaţii internaţionale; 

d) entitatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete 

pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici 
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acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau/în legătură cu procedura în 

cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau/în legătură cu 

procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte 

măsuri mai puţin severe, prevăzute la art. 75 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale ; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de 

atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi 

remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale 

ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial sau 

al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 

anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni 

comparabile; 

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul 

informaţiilor transmise la solicitarea entităţii contractante în scopul verificării absenţei 

motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a 

prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative 

solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul 

decizional al entităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea 

conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor 

entităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului 

operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-

cadru către respectivul operator economic. 

6.1.7. Prin excepţie de la dispoziţiile pct. 6.1.6. lit. b), entitatea contractantă nu 

exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis 

procedura generală de insolvenţă şi care se află în perioada de observaţie atunci când, 

pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau în 

orice alt mod, stabileşte că operatorul economic în cauză are capacitatea de a executa 

contractul sectorial/acordul-cadru, ţinând cont de măsurile adoptate de respectivul 

operator privind continuarea activităţii. Aceasta presupune că respectivul operator 

economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a 

întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră 

sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară 

şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de 

instanţă. 

    6.1.8. În sensul dispoziţiilor pct. 6.1.6. lit. d), se consideră că entitatea contractantă 

are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul 

economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 

concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, 

reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori 

economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din 
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punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei 

de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici 

participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care 

sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune 

de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură; 

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de 

participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în 

comun cu alţi operatori economici; 

În cadrul procedurii de atribuire a cotractului/contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport călători în judeţul Dolj, pentru probarea neincluderii în 

situațiile menționate, entitatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient 

și relevant orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de 

origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere 

judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara 

respectivă.   

În cadrul procedurii de atribuire a contractului/contractelor de delegare, pentru 

verificarea criteriilor de excludere ofertantul/ofertanții vor completa DUAE 

documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea 

formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe propria 

răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și 

selecție. 

 

6.2. Criterii privind capacitatea ofertantului 

 

Entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire 

numai criterii privind capacitatea referitoare la: 

a) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

b) situaţia economică şi financiară; 

c) capacitatea tehnică şi profesională. 

Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte 

criterii privind capacitatea faţă de cele prevăzute mai sus. 

Entitatea contractantă stabileşte numai criterii privind capacitatea, care sunt 

necesare şi adecvate pentru a se asigura că un candidat sau ofertant are capacitatea de 

exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară şi competenţele 

tehnice şi profesionale pentru a executa contractul  de servicii care urmează să fie 

atribuit. 

Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea contractantă, trebuie să 

aibă legătură cu obiectul contractului de servicii şi să fie proporţionale prin raportare 

la obiectul acestuia. 

     

 

6.2.1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
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Entitatea 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. 

  Operatorii economici participanți la procedura de atribuire trebuie să fie înscriși 

într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți.  

Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru 

profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți operatorii economici 

implicați în procedură, indiferent de rolul acestora.  

În România, cerința se referă la înregistrarea operatorului economic în Registrul 

Comerțului.  

În acest sens, documentele suport actualizate trebuie să susțină toate declarațiile 

incluse în DUAE (completat) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) şi să demonstreze că:  

a) Operatorul economic este constituit în mod legal în țara sa de origine și nu se 

află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii,  

b) își desfășoară activitatea profesională în mod legal pe piață:  

- există corespondență între obiectul principal al Contractului și activitatea 

economică indicată în Actul Constitutiv al operatorului economic sub forma codului 

NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană) sau 

echivalent pentru operatorul economic/operatorii economici având rolul de Ofertant.  

- există corespondență între activitatea asociată rolului operatorului economic în 

cadrul procedurii și activitatea economică menționată în documentul de constituire a 

operatorului economic sub forma codului NACE (Clasificarea statistică a activităților 

economice în Comunitatea Europeană). 

 

6.2.2. Situația economică și financiară 

 

 Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul 

obiectului Contractului, în ultimele 3 exerciţii financiare încheiate (2019, 2020 și 2021) 

pentru fiecare lot calculată cu respectarea prevederilor art. 188, alin. (2), lit. a) din 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Cifra de afaceri anuală minimă impusă nu poate depăşi de două ori valoarea 

estimată a contractului sectorial. 

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori 

Economici) trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală (fără TVA) în 

domeniul obiectului Contractului, în ultimele  3 exerciții financiare încheiate în anii 

2019, 2020, 2021 de cel puțin: 

 

Lot 1 – 35 292,34 RON; 

Lot 2 – 11 027,01 RON; 

Lot 3 – 51 097,41 RON; 

Lot 4 – 24 551,98 RON;  

Lot 5 – 28 592,76 RON;  
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Lot 6 – 49 687,87 RON;  

Lot 7 – 112 660,69 RON;  

Lot 8 – 416 452,13 RON;  

Lot 9 – 49 763,58 RON;  

Lot 10 – 167 479,60 RON;  

Lot 11 – 258 998,92 RON;  

Lot 12 – 20 905,24 RON;  

Lot 13 – 85 680,50  RON; 

Lot 14 – 45 269,73 RON;  

Lot 15 – 56 915,69 RON;  

Lot 16 – 79 920,03 RON; 

Lot 17 – 41 803,94 RON; 

Lot 18 – 60 960,90 RON; 

Lot 19 – 85 647,19 RON;  

Lot 20 –14 035,47 RON;  

Lot 21 – 86 239,60 RON;  

Lot 22 – 112 591,53 RON;  

Lot 23 – 98 321,05 RON;  

Lot 24 – 7 429,96 RON;  

 

6.2.3. Capacitatea tehnică și profesională 

 

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ce reprezintă criteriu de 
calificare şi selecţie cu privire la capacitatea tehnică şi profesională, ofertanţii pot face 
dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii 
publice de transport călători prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor 
contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licenţa/licenţele de traseu din care să 
reiasă vechimea pe traseu în ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din 
prestarea respectivelor servicii. (conform art. 231, alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers 

plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul 

de participare, indiferent de eventuale prelungiri ulterioare ale acestui termen.  

„Servicii prestate în mod corespunzător” trebuie să fie înțelese drept servicii 

prestate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul serviciilor menționate.  

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori 

Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere 

a Ofertei respectiv 2019, 2020, 2021 a prestat servicii de transport public de călători, 

în valoare cumulată de minim (fără  TVA) : 

 

Lot 1 – 94 112,92 RON; 

Lot 2 – 29 405,37 RON; 
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Lot 3 – 136 259,76 RON; 

Lot 4 – 65 471,95 RON;  

Lot 5 – 76 247,37 RON;  

Lot 6 – 132 500,99 RON;  

Lot 7 – 300 428,52 RON;  

Lot 8 – 1 110 539,02 RON;  

Lot 9 – 132 702,89 RON;  

Lot 10 – 446 612,27 RON;  

Lot 11 – 690 663,79 RON;  

Lot 12 – 55 747,32 RON;  

Lot 13 – 228 481,34 RON; 

Lot 14 – 120 719,28 RON;  

Lot 15 – 151 775,18 RON;  

Lot 16 – 213 120,10 RON; 

Lot 17 – 111 477,18 RON; 

Lot 18 – 162 562,4 RON; 

Lot 19 – 228 392,52 RON;  

Lot 20 – 37 427,93 RON;  

Lot 21 – 229 972,28 RON;  

Lot 22 – 300 244,08 RON;  

Lot 23 –262 189, 48 RON;  

Lot 24 –19 813,24 RON;  

 

6.3. Cerinţa privind partea/părţile din contract pe care ofertantul 

intenţionează să o/le subcontracteze 

  

În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de 

Operatori Economici) intenţionează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului 

respectiv servicii conexe necesare prestării serviciului, iar Subcontractanţii sunt 

cunoscuţi la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informaţii despre 

partea pe care intenţionează să o subcontracteze. 

 

6.4. Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului  

 

Cerinţa referitoare la implementarea unor standarde ori sisteme de management 

de mediu nu a fost prevăzută pentru etapa de ofertare, pentru asigurarea accesului egal 

și nediscriminatoriu al operatorilor de transport la piața serviciului public de transport 

județean.  

Factorii de evaluare a ofertelor, propuşi, urmăresc în schimb asigurarea la un 

nivel cât mai ridicat a acestor cerinţe legate de calitate şi mediu. 

6.5. Cerințe privind vehiculele nepoluante 
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În vederea conformării la prevederile O.U.G. nr.71/2021 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, 

pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea 

vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi 

a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic sunt incidente o serie de 

cerinţe privind un anumit număr de vehicule nepoluante în cadrul parcului auto utilizat 

pe perioada derulării contractului de delegare.  

Definiţii: 

 a) Categoria M2 – autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de 

locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, 

indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare;  

b) Categoria M3 – autovehicule cu mai mult de opt locuri așezate în plus față de 

locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, 

indiferent dacă respectivele autovehicule au un spațiu pentru pasageri în picioare;  

c) Vehicul nepoluant – înseamnă:  

(i) un vehicul din categoria M2 cu cantitatea maximă a emisiilor de CO2 la țeava 

de evacuare exprimate în g/km mai mici decât valoarea-limită prevăzută în tabelul de 

mai jos, precum și cu emisiile de poluanți în condiții reale de conducere mai mici decât 

procentul-limită prevăzut în tabelul de mai jos; 

Categorie vehicul CO2 

(g/km) 

Emisiile de poluanți atmosferici generate în 

condiții reale de conducere (RDE) (1) ca procent 

din limitele de emisie (2) 

M2 50 80% 

 

(1) Valorile maxime declarate în condiții reale de conducere (RDE) ale emisiilor 

de particule ultrafine (număr de particule) în #/km și de oxizi de azot (NOx) în mg/km, 

prevăzute la punctul 48.2 din Certificatul de conformitate, astfel cum sunt descrise în 

anexa IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și 

remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice 

separate destinate vehiculelor respective, pentru călătoriile complete și urbane în 

condiții RDE sau în anexa VIII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 

din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative 

pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, 

precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate 

vehiculelor respective, pentru călătoriile complete și urbane în condiții RDE.  
(2) Limitele de emisii aplicabile stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 

715/2007 sau actele sale subsecvente.  
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sau  

(ii) un vehicul de categoria M3, N2 sau N3 care utilizează combustibili alternativi, 

astfel cum sunt definiți la art. 3 lit. a) și b) din Legea nr. 34/2017 privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi, cu excepția combustibililor produși din 

stocul alimentar expus unui risc ridicat de schimbare a destinației terenurilor pentru 

care se observă o extindere semnificativă a suprafeței de producție la terenuri cu stocuri 

mari de carbon, în conformitate cu normele specifice pentru biocombustibili, biolichide 

și combustibili din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, prevăzute de 

legislația națională în domeniul promovării utilizării energiei din surse regenerabile.  

În cazul vehiculelor care utilizează biocombustibili lichizi, combustibili sintetici 

și parafinici, acești combustibili nu vor fi amestecați cu combustibili fosili 

convenționali. 

d) vehicul greu cu emisii zero – un vehicul nepoluant astfel cum este definit la 

lit. c) pct. (ii) fără un motor cu ardere internă sau cu un motor cu ardere internă care 

emite mai puţin de 1 g CO2/kWh, măsurat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind 

omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de 

la vehicule grele (Euro VI) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a 

Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1.269/CEE, 2005/55/CE şi 

2005/78/CE şi cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, sau care emite mai puţin 

de 1 g CO2/km, măsurat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip 

a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru 

pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi cu măsurile de 

punere în aplicare a acestuia. 

Ordonanţa de Urgenţă nr.71/2021 nu se aplică vehiculelor din categoria M3, 

altele decât vehiculele din clasa I și clasa A, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 și 

3 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a 

autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și 

unităților tehnice separate care le sunt destinate. 

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stipulează:  

„În sensul prezentului regulament se aplică definițiile menționate la articolul 3 

din Directiva 2007/46/CE.  

De asemenea, se aplică următoarele definiții:  

2. „vehicul de categoria M2 sau M3 din clasa I” înseamnă un vehicul de 

categoria M2 sau M3 cu o capacitate mai mare de 22 de pasageri, pe lângă 

conducătorul auto, prevăzut din construcție cu spații pentru pasagerii care călătoresc 

în picioare, pentru a permite deplasări frecvente ale pasagerilor;  

3. „vehicul de categoria M2 sau M3 din clasa A” înseamnă un vehicul de 

categoria M2 sau M3 cu o capacitate care nu depășește 22 de pasageri, pe lângă 
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conducătorul auto, conceput să transporte pasageri care călătoresc în picioare; și 

care are scaune și are spațiu pentru pasageri în picioare;”. 

Pentru vehiculele din categoria M2 prevederile  Ordonanţei de Urgenţă 

nr.71/2021 se aplică. 

Calculul numărului minim de vehicule ușoare nepoluante, vehicule grele 

nepoluante și vehicule grele cu emisii zero în total număr vehicule care fac obiectul 

contractului pentru lotul pentru care se depune oferta se va realiza pe baza prevederilor 

art. 4 alin. (1). lit. a), lit. e) și alin. (2)  din O.U.G. nr. 71/2021. 

„(1) Începând cu data de 2 august 2021, în procesul de achiziție publică sau 

achiziție sectorială……………., autoritățile contractante și entitățile contractante au 

obligația de a respecta următoarele ținte minime, după caz: 

a) 18,7%, reprezentând ponderea vehiculelor ușoare nepoluante din numărul 

total de vehicule ușoare,…………; 

e) 24%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 

(autobuze) din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie,……… . 

(2) Jumătate din valoarea țintelor minime prevăzute la alin. (1) lit. 

e)………..trebuie îndeplinită prin achiziționarea de vehicule grele cu emisii zero din 

categoria M3 (autobuze)”. 

Numărul se va rotunji spre valoarea întreagă superioară dacă subdiviziunile 

depășesc 0,50 și spre valoarea întreagă inferioară dacă subdiviziunile sunt mai mici de 

0,50. 

Ca dovadă preliminară pentru verificarea criteriilor de calificare, Ofertantul 

(Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Terț Susținător) trebuie să 

prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată.  

Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (completat).  

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Entității Contractante și înainte de 

atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de 

Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire trebuie 

să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea 

tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE 

(completat). 

 

  

  6.6. Factorii de evaluare 

 

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează factorii de 

evaluare prevăzuţi la art. 23^1 alin. (5) din Legea nr. 92/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a) vechimea medie a parcului de autobuze; 

b) clasificarea autobuzelor;  
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c) nivelul tarifului;  

d) dotarea cu instalație de aer condiționat;  

e) capacitatea de transport;  

f) norma de poluare a autobuzului; 

g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.  

Punctajul maxim acordat pentru fiecare factor de evaluare este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Factori de evaluare Punctaj maxim acordat 

pentru fiecare factor de 

evaluare  

(puncte) 

1. Vechimea medie a parcului de autobuze 30 

2. Clasificarea autobuzelor 15 

3. Nivelul tarifului 30 

4. Dotarea cu instalație de aer condiționat 5 

5. Capacitatea de transport 5 

6. Norma de poluare a autobuzului 10 

7. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum 

sunt definiți în Legea nr. 34/2017 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi 

5 

TOTAL 100 

 

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

 

7.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul,   

remunerarea anumitor servicii, entitatea contractantă îşi bazează decizia de atribuire a 

contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic. 

Entitatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic pe baza criteriului de atribuire şi, după caz, a factorilor de evaluare prevăzuţi 

în documentele achiziţiei. 

Ordinul A.N.R.S.C./A.N.A.P. nr. 131/2019 privind documentele standard şi 

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

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

cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie precizează că, fără a fi afectate dispoziţiile art. 

209 alin. (3^1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cazul delegării gestiunii serviciului public de transport 

judeţean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, indiferent de valoarea 

estimată a contractului aferent care face obiectul unei proceduri de atribuire desfăşurate 
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în baza respectivei legi, entitatea contractantă utilizează unul dintre următoarele criterii 

de atribuire: 

a) cel mai bun raport calitate-preţ;  

b) preţul cel mai scăzut.  

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează criteriul de 

atribuire „preţul cel mai scăzut” în situaţia în care aceasta pune la dispoziţia 

contractantului mijloacele de transport respective. 

În situaţia serviciului public de transport călători în judeţul Dolj, nu se pun la 

dispoziţie mijloace de transport în comun, motiv pentru care criteriul de atribuire a 

contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preţ”. 

Consiliul Județean Dolj își va baza decizia de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 

regulate, prin utilizarea criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, 

precum şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentația de atribuire, factori care 

includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale în legătură directă, obiectivă şi 

relevantă cu obiectul contractului. 

 

7.2. Factori de evaluare 

 

În stabilirea şi justificarea factorilor de evaluare, entitatea contractantă urmăreşte 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

- factorii de evaluare au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct 

de vedere economic, au legătură directă cu obiectul şi natura contractului şi reprezintă 

un avantaj pe care entitatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului 

respectiv;  

- factorii de evaluare nu conferă entităţii contractante o libertate de stabilire a 

câştigătorului nelimitată, întrucât la baza deciziei de atribuire s-a stabilit un set bine 

determinat de criterii obiective, care sunt atât calitative, cât şi cantitative;  

- factorii de evaluare s-au stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale și a Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial; 

- factorii de evaluare sunt cuantificabili şi relevanţi.  

În cazul delegării gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantă utilizează, în aplicarea 

criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, factorii de evaluare 

prevăzuţi la art. 23^1 alin. (5) din Legea nr. 92/2007 cu modificările şi completările 

ulterioare: 

a) vechimea medie a parcului de autobuze; 

b) clasificarea autobuzelor;  

c) nivelul tarifului;  
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d) dotarea cu instalație de aer condiționat;  

e) capacitatea de transport;  

f) norma de poluare a autobuzului; 

g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.  

Punctajul maxim acordat pentru fiecare factor de evaluare este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Factori de evaluare Punctaj maxim acordat 

pentru fiecare factor de 

evaluare  

(puncte) 

1. Vechimea medie a parcului de autobuze 30 

2. Clasificarea autobuzelor 15 

3. Nivelul tarifului 30 

4. Dotarea cu instalație de aer condiționat 5 

5. Capacitatea de transport 5 

6. Norma de poluare a autobuzului 10 

7. Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum 

sunt definiți în Legea nr. 34/2017 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi 

5 

TOTAL 100 

 

7.2.1. Factori de evaluare cu privire la componenta tehnică a ofertei  

Entitatea contractantă propune utilizarea următoare factori de evaluare care 

privesc componenta tehnică a ofertei:  

a) Vechimea medie a parcului de autobuze  

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) 

şi aspectele de mediu, pe de o parte, şi costurile generate de furnizarea serviciului, pe 

de altă parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, precum şi principiile menţionate la art.1, alin. (4) lit. g) şi k) din Legea nr. 

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

b) Clasificarea autobuzelor  

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) 

şi aspectele de siguranță conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la art.1, alin. (4) lit. g) din Legea 

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

teritoriale. 

c) Norma de poluare a autobuzului  
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În alegerea factorului de evaluare, Entitatea contractantă a luat în considerare, în 

principal, aspectele de mediu, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea 

nr. 99/2016, precum şi obligaţia imperativă prevăzută de art. 1, alin. (8) din Legea nr. 

92/2007 care stipulează în mod expres că „În toate raporturile generate de executarea 

serviciilor de transport public(....) protecţia mediului este prioritară”. 

d) Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat  

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea calității serviciului (confortul călătorilor) conform art. 209 alin. (4) din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la 

art.1, alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

în unităţile administrativ-teritoriale.  

e) Capacitatea de transport  

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea calității serviciului (confortul călătorilor) conform art. 209 alin. (4) din 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi principiile menţionate la 

art.1, alin. (4) lit. c) și g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale.  

f) Utilizarea combustibililor alternativi astfel cum sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi  

În alegerea factorului de evaluare, Entitatea contractantă a luat în considerare, în 

principal, aspectele de mediu, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea 

nr. 99/2016, precum şi obligaţia imperativă prevăzută de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 

92/2007 care stipulează în mod expres că „În toate raporturile generate de executarea 

serviciilor de transport public local (....) protecţia mediului este prioritară”.  

În sensul Legii nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru 

combustibili alternativi: 

a) combustibili alternativi – combustibilii sau sursele de energie care servesc, 

cel puţin parţial, drept substitut pentru sursele de combustibil fosil în furnizarea de 

energie pentru autobuze şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acestora 

şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu a sectorului transporturilor.  

Aceştia includ, în principal:  

- energia electrică;  

- hidrogenul;  

- biocarburanţii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- combustibilii sintetici şi parafinici;  

- gazul natural, inclusiv biometanul, în stare gazoasă (gaz natural comprimat, denumit 

în continuare GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat, denumit în continuare GNL)] - 

gazul petrolier lichefiat, denumit în continuare GPL.  

7.2.2. Factor de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei  
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Factorul de evaluare cu privire la componenta financiară a ofertei este 

reprezentat de nivelul tarifului. Entitatea contractantă stabilește factorul de evaluare 

„tariful mediu pe kilometru/loc” drept factor de evaluare de natură financiară.  

 Fundamentarea tarifelor se va face în conformitate cu prevederile Ordinului 

A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea 

și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane așa cum 

a fost modificat și completat prin Ordinul A.N.R.S.C.  nr. 134/2019.  

Operatorii de transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura 

elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Normele-cadru menționate mai 

sus, nivelul tarifului mediu pe km/loc. 

 

7.3. Grila de punctaj 

 

7.3.1.Vechimea medie a parcului de autobuze (PV)  

Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 

Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul 

de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare 

luna din an. 

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. 

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Se vor lua în considerație: 

AF – anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare şi cartea de 

identitate a mijlocului de transport;  

AO – anul de depunere a ofertelor.  

AF = AO = 30 puncte  

 AF = AO – 1 = 30 puncte  

AF = AO – 2 = 28 puncte 

AF = AO – 3 = 26 puncte 

AF = AO – 4 = 24 puncte 

AF = AO – 5 = 20 puncte  
AF = AO – 6 = 17 puncte 

AF = AO – 7 = 15 puncte 

AF = AO – 8 = 13 puncte 

AF = AO – 9 = 11 puncte 

AF = AO – 10 = 9 puncte 

AF = AO – 11 = 5 puncte 

AF = AO – 12 = 4 puncte 

AF = AO – 13 = 3 puncte 

AF = AO – 14 = 2 puncte 
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AF = AO – 15 = 1 punct 

AO – AF ≥ 16 = 0 puncte 

 

7.3.2. Clasificarea autobuzelor (PCA) 

Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctajul aferent categoriei fiecărui autobuz se va acorda după cum urmează: 

– categoria I – 15 puncte; 

– categoria II – 12 puncte; 

– categoria III – 9 puncte; 

– categoria IV – 5 puncte. 

 

7.3.3. Norma de poluare a autobuzului (PNP) 
Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.  

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte.  

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică.  

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctajul aferent normei de poluare se va acorda după cum urmează: 

- pentru fiecare autobuz ce îndeplinește normele de poluare EURO 6 – 10 puncte; 

- pentru fiecare autobuz ce îndeplinește normele de poluare EURO 5 – 7 puncte; 

- pentru fiecare autobuz ce îndeplinește normele de poluare EURO 4 – 3 puncte; 

Pentru fiecare autobuz ce are norma de poluare sub EURO 4 se acordă 0 puncte. 

 

7.3.4. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat (PAC) 

Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul dotat cu aer condiţionat care va fi 

utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. 

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctajul pentru dotarea cu aer condiţionat se calculează astfel:  

a) pentru fiecare mijloc de transport dotat cu aer condiţionat se acordă 5 puncte; 

b) pentru fiecare mijloc de transport ce nu este dotat cu aer condiţionat se acordă 0 

puncte.  

 

7.3.5. Capacitatea de transport (PCT) 

Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 
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În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. 

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctajul pentru capacitatea de transport, se acordă astfel: 

a) pentru traseele la care în Programul de transport este prevăzută capacitatea 

minimă de transport (locuri pe scaune) de 10 locuri 

- pentru autobuzele utilizate la efectuarea traseului care au minim 22 locuri pe 

scaune se acordă 5 puncte; 

- pentru oferta n care propune utilizarea la efectuarea traseului autobuze care au sub 

22 locuri pe scaune punctajul se acordă conform formulei: 

PCT(n)=
capacitatea de transport a autobuzului (n)

22
 x 5; 

- în situația în care toate ofertele depuse propun utilizarea la efectuarea traseului 

autobuze care au sub 22 locuri pe scaune punctajul se acordă conform formulei: 

PCT(n)=
capacitatea de transport a autobuzului (n)

capacitatea de transport maxim ofertată
 x 5 

b) pentru traseele la care în Programul de transport este prevăzută capacitatea 

minimă de transport (locuri pe scaune) de 23 locuri punctajul se acordă conform 

formulei:  

PCT(n)=
capacitatea de transport a autobuzului (n)

capacitatea de transport maxim ofertată
 x 5 

 

7.3.6. Utilizarea combustibililor alternativi astfel cum sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (PCALT) 

Se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea 

traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 

În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi 

utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. 

Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. 

Punctele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media aritmetică. 

Punctajul pentru utilizarea combustibililor alternativi, se acordă astfel: 

- pentru fiecare mijloc de transport ce utilizează combustibili alternativi se acordă 

5 puncte; 

- pentru fiecare mijloc de transport ce nu utilizează combustibil alternativ se acordă 

0 puncte. 

 

7.3.7. Nivelul tarifului (PT) 

Punctajul pentru acest factor se acordă astfel:  

a) pentru oferta cu cel mai scăzut tarif mediu/km/loc se acordă punctajul maxim 

alocat factorului de evaluare, respectiv 30 puncte;   
b) pentru oferta (n) cu alt tarif decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:  

PT (n) =
tariful minim

tariful (n)
 x 30 

3.8. Punctajul total al ofertei se calculează pe baza însumării punctajelor 

obținute la toți factorii de evaluare:  
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Ptotal = PV + PCA + PNP + PAC + PCT+ PCALT+ PT 

  

În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, 

departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea 

cea mai mare. 

În ordinea ponderii, criteriile după care vor fi departajați ofertanții care obțin 

punctaje egale sunt: 

- vechimea medie a parcului de autobuze; 

- nivelul tarifului; 

- clasificarea autobuzelor; 

- norma de poluare a autobuzelor; 

- dotarea cu instalație de aer condiționat; 

- utilizarea combustibililor alternativi astfel cum sunt definiți în Legea nr. 

34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

- capacitatea de transport  

 

7.4. Desemnarea ofertei câștigătoare 

Entitatea contractantă are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza 

criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”. 

Nu se acceptă oferte alternative.  

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, a unui punctaj rezultat ca 

urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit la cap.7.3. 

Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor 

respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare 

punctaj.  

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje 

egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare 

în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, conform pct. 7.3.8. din prezenta. 

În situaţia în care egalitatea se menţine, Entitatea contractantă are dreptul să 

solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu 

propunerea financiară cea mai mică.  

Nota 1: Înainte de atribuirea contractului, Entitatea contractantă solicită 

ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte 

documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor 

criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. 

Nota 2: În situația în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în 

mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, Entitatea 

contractantă solicită ofertantului clasat pe locul următor să depună toate documentele 

justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificării 

îndeplinirii criteriilor de calificare. 
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Entitatea contractantă atribuie contractul ofertantului clasat pe locul următor, 

dacă acesta îndeplinește toate criteriile de calificare prevăzute în anunțul de participare 

și/sau în Instrucțiunile către ofertanți.  

  

7.5. Tipul contractului  
 

7.5.1. Contractul care urmează a fi atribuit are ca obiect delegarea gestiunii 

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

(contract de servicii publice în sensul Regulamentului (CE) nr.1370/2007).  

7.5.2. Modelul de contract propus este conform Ordinului A.N.R.S.C./A.N.A.P. 

nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi 

utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 

de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau 

tramvaie.  

  

 7.6. Metodologia de implementare a contractului  

7.6.1.Transportul public judeţean se efectuează numai în condiţiile respectării 

prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, ale reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul 

transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care 

România este parte. 

Transportul public rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean se 

efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze deţinute, în proprietate 

sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate după caz, în judeţul 

sau localitatea respectivă.  
Transportul public rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel judeţean, se 

efectuează cu respectarea tuturor reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea 

siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele 

de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa 

circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. Serviciile publice de transport judeţean se 

desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, 

condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum 

şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. 

În toate raporturile generate de executarea serviciilor publice de transport local, 

protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 

Transportul public rutier de persoane se efectuează de către operatorii de 

transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora 

există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, 

documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport 

efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare. 
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În cazul efectuării transportului public rutier de persoane, prin curse regulate, la 

nivel judeţean operatorii de transport rutier români utilizează autovehicule conduse de 

cetăţeni români, de cetăţeni ai Uniunii Europene sau de cetăţeni ai statelor din afara 

Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajaţi ai acestora, titulari ai unui 

certificat de competenţă profesională obţinut în condiţiile prevăzute de reglementările 

naţionale şi ale Uniunii Europene. 

7.6.2. Este considerat serviciu public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este 

definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) se efectuează între localitățile județului Dolj fără a depăşi limitele 

administrativ-teritoriale ale acestuia; 

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către Consiliul 

Județean Dolj; 

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze, deţinute în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate după 

caz, în judeţul respectiv.  

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe 

prestabilite, denumite staţii sau autogări, după caz; 

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la 

persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie 

individuale eliberate anticipat; 

g) Consiliul Județean Dolj exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea 

licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu 

autobuze în aria teritorială de competenţă a acestuia şi de reglementare la nivel 

județean a serviciilor publice de transport călători; 

h) autoritatea administraţiei publice județene impune sau contractează obligaţii 

de serviciu public şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive 

şi/sau compensaţii de orice natură.  

Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de 

interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese 

comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi 

condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun în mod 

obligatoriu acordarea de compensaţii. 

7.6.3. Între data intrării în vigoare a contractului de delegare a gestiunii și data 

de începere a prestării serviciului, se întinde perioada de mobilizare. 

 În perioada de mobilizare, care este de maximum 3 luni de la data intrării în 

vigoare a contracului, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestei perioade, 

Operatorul are obligația să prezinte entității contractante următoarele: 
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a) mijloacele de transport cu care s-a angajat prin ofertă, în stare bună de 

funcționare și dotate conform cerințelor din caietul de sarcini; 

b) copii după licențele/autorizațiile eliberate de autoritățile competente pentru 

toate mijloacele de transport cu care operatorul s-a angajat prin ofertă că va efectua 

Serviciul public de transport călători; 

c) copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru 

prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuții pentru repararea și întreținerea 

mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de dovada calificării 

profesionale aferentă fiecărei activități prestate de personalul angajat; 

d) copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziția 

operatorului, amenajată și dotată pentru parcarea, întreținerea, repararea și alimentarea 

cu, combustibili și/sau energie electrică a mijloacelor de transport pe raza teritorială de 

competență a entității contractante, conform cerințelor din caietul de sarcini, precum și 

prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări; 

e) copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor 

acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul; 

f) copii după actele doveditoare privind stabilirea domiciliului fiscal și 

înființarea punctului de lucru/sucursalei/filialei în aria teritorială de competență a 

entității contractante; (se trece în cazul în care operatorul are sediul social într-un alt 

județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene); 

g) copii după certificatele de înmatriculare/înregistrare, din care să rezulte că 

toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea Serviciului public de 

transport călători au fost înmatriculate/înregistrate în județul sau, după caz, în 

localitatea de reședință a entității contractante, în cazul în care operatorul deține 

mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt județ sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene; 

h) dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului, în cuantumul 

prevăzut în prezentul contract. 

Perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a prestării Serviciului, 

atunci când toate condițiile prevăzute în acest sens de contractul de delegare încheiat 

vor fi îndeplinite și confirmate printr-un proces-verbal de constatare încheiat în acest 

sens. 

 

7.7. Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea 

contractantă a activităţilor realizate de către prestator  

 

7.7.1. Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare 

a serviciului public de transport călători, efectuat în baza contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor folosite de Operator. 

7.7.2 Consiliul Județean Dolj își exercită atribuțiile privind verificarea, 

monitorizarea și controlul prestării de către operatorii de transport a serviciului prin 

personalul Autorității Județene de Transport. 
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 Personalul de control are drept de verificare, monitorizare și control în 

punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este permisă, 

conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare 

a călătorilor. 

Personalul de control are drept de verificare și control la sediul operatorului de 

transport. 

7.7.3. Controlul în trafic se efectuează numai împreună cu inspectorii din 

cadrul I.S.C.T.R. și/sau agenți ai poliției rutiere. 

7.7.4. În exercitarea atribuțiilor personalul de control are dreptul de a solicita 

prezentarea tuturor documentelor și informațiilor necesare pentru verificarea 

respectării reglementărilor specifice în vigoare. 

7.7.5. La efectuarea controlului în trafic, conducătorii autobuzelor au obligația 

să prezinte personalului de control toate documentele pe care trebuie să le dețină la 

bordul autobuzului, conform reglementărilor în vigoare. 

7.7.6 Călătorii au obligația să prezinte personalului de control, la solicitarea 

acestuia, legitimațiile de călătorie. 

7.7.7  În cazul în care personalul de control constată nereguli în modul de 

efectuare a serviciului, procedează la sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi 

şi/sau poate dispune, printr-o adresă scrisă către operatorul de transport rutier în cauză, 

măsuri de remediere a deficienţelor constatate.  

Operatorul de transport rutier este obligat să ducă la îndeplinire măsurile dispuse 

de personalul de control. 

 

8. MODALITATEA DE STABILIRE, AJUSTARE ȘI MODIFICARE A 

TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE TRANSPORT 

JUDEȚEAN DE PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A 

JUDEȚULUI DOLJ 
 

8.1. Finanţarea serviciului de transport public judeţean prin curse regulate 

(finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean) se asigură din veniturile operatorilor de transport. 

8.2. Tarifele pentru serviciul de transport public județean de călători efectuat prin 

curse regulate se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj, pe baza 

fundamentării realizate de către operatorii de transport. 

8.3.Tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu 

respectarea metodologiei de calcul stabilite prin Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. cu modificările şi completările ulterioare, pe baza cheltuielilor de producţie 

şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 

capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia 

mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând 
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din contractul de delegare a gestiunii, precum şi o cotă de profit, în conformitate cu art. 

43 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

8.4.Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport județean de 

persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, prin calcul, de către 

consiliile județene în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorul de 

transport rutier desemnat câștigător al procedurii competitive desfășurate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

8.5. Pe traseul județean sau, după caz, pe grupa de trasee județene operatorii de 

transport rutier vor aplica mai multe tarife de călătorie stabilite de către consiliile 

județene în funcție de nivelul tarifului mediu pe km/loc aferent tranșei de distanță sau, 

după caz, zonei kilometrice respective. 

8.6. Tarifele de călătorie se stabilesc pe distanțele dintre stațiile publice în care 

are loc îmbarcarea/debarcarea călătorilor conform traseelor din programul de transport 

județean, pe parcursul dus și întors al autobuzelor. 

8.7. Nivelul tarifelor de călătorie se determină conform prevederilor art. 272 din 

Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru 

privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, după 

cum urmează: 

 

a) operatorii de transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura elementelor 

de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe km/loc, 

potrivit formulei: 

Tm(km/loc) =
𝑉(𝑡)

N(km) 𝑋 𝐶𝑎𝑝.𝑚 (𝑙𝑜𝑐) 
 (lei/km/loc)  

unde: 

Tm – tariful mediu pe km/loc (lei/km/loc); 

V(t) – valoarea totală a serviciului, poz. VIII din anexa nr. 2 la normele-cadru (lei); 

N (km) – numărul total de kilometri planificați anual, poz. IX din anexa nr. 2 la 

normele-cadru (km); 

Cap.m (loc) – capacitatea medie de transport, poz. XI din anexa nr. 2 la normele-cadru, 

care se calculează potrivit formulei: 

Cap.m (loc) =
Cap.1+Cap.2+⋯+Cap.N

A_N
 x k 

unde: 

Cap. 1 – capacitatea de transport a autobuzului 1 (nr. locuri pe scaune); 

Cap. 2 – capacitatea de transport a autobuzului 2 (nr. locuri pe scaune); 

Cap. N – capacitatea de transport a autobuzului N (nr. locuri pe scaune); 
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A_N - numărul total de autobuze; 

k = 70% - grad mediu de ocupare a locurilor în autobuz; 

b) consiliile județene stabilesc tranșe de distanțe/zone kilometrice egale și în 

număr par, cu o abatere de ± 2 km, pe toată lungimea traseului.  

c) consiliile județene stabilesc coeficienții α, de ajustare pozitivă și negativă, a 

tarifului mediu pe km/loc Tm (km/loc) pe tranșe de distanțe/zone kilometrice, în funcție 

de gradul de încărcare cu călători a autobuzului care, de regulă, este mai mare în primii 

10-15 km și de consumul urban și extraurban de combustibil. 

Consiliile județene pot stabili valori ale coeficienților de ajustare și în funcție de 

condițiile concrete din trafic, precum deplasarea autobuzului în rampă; 

d) consiliile județene stabilesc tarifele medii pe loc/km Tm (km/loc), pe 

parcursul dus al autobuzului, corespunzătoare fiecărei tranșe de distanță/zone 

kilometrice.  

e) consiliile județene stabilesc tarifele de călătorie Tc, pe parcursul dus al 

autobuzului, corespunzătoare distanțelor dintre stațiile publice de îmbarcare-debarcare 

a călătorilor. 

Tarifele de călătorie pentru parcursul întors al autobuzului se stabilesc de către 

consiliile județene în mod similar tarifelor de călătorie pentru parcursul dus al 

autobuzului, potrivit prevederilor pct. 4.1, lit. c) – e). 

Tariful mediu pe kilometru/loc se stabileşte pentru fiecare traseu în parte din 

cadrul unei grupe de trasee, iar ulterior, funcţie de câte trasee are grupa se face media 

aritmetică a acestor tarife, obţinându-se un “tarif mediu pe kilometru/loc” 

corespunzător grupei de trasee. 

Abonamentele lunare se calculează după formula: 

Valoare abonament = Valoare bilet de călătorie x număr călătorii pe zi (dus și întors) x 

număr mediu de zile lucrătoare pe lună x p% (lei), unde: 

- număr călătorii pe zi  = 2; 

- număr mediu de zile lucrătoare = 21,6; 

- p% - procent din valoarea biletului de călătorie (se stabilește de fiecare operator 

de transport pe baza propriilor calcule de rentabilitate economică), p ≤ 100.  

8.8. Ajustarea tarifelor – reprezintă operaţiunea de corelare a nivelurilor tarifelor 

stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, potrivit 

Normelor - cadru aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C.  nr. 272/2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

8.8.1. Tarifele pentru serviciile publice de transport de persoane prin curse 

regulate se pot ajusta periodic, la un interval de minimum 3 luni, pe baza cererilor 

primite de la operatorii de transport, prin hotărâri ale consiliilor județene, în baza 

creșterii indicelui prețului de consum total față de nivelul existent la data stabilirii sau, 

după caz, la data precedentei aprobări. 

8.8.2. Nivelul tarifelor pentru serviciile publice de transport persoane se 

determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de 

transport/transportatorilor autorizați, precum și a influențelor reale primite în costuri, 
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determinate de evoluția indicelui prețului de consum total pe economie comunicat de 

Institutul Național de Statistică. 

8.9. Modificarea tarifelor – reprezintă operaţiunea de corelare a nivelurilor 

costurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări 

în structura tarifelor şi/sau a nivelului acestora care conduc la recalcularea tarifelor, 

potrivit Normelor - cadru aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu 

modificările și completările ulterioare. 

8.9.1. Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot 

modifica, prin hotărâri ale autorităților locale competente, pe baza cererilor primite de 

la operatorii de transport/transportatorii autorizați, în cazurile care conduc la 

modificarea majoră a costurilor ori condițiilor de exploatare, care determină 

modificarea nivelului tarifelor cu o influență mai mare decât cea determinată de 

influența indicelui prețului de consum total. 

8.9.2. Tarifele pot fi modificate în următoarele situații: 

a) la modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, 

determinată de modificarea prețurilor de achiziție din piață, a condițiilor de exploatare 

care au o influență în creșterea nivelului tarifelor mai mare decât cea determinată de 

influența indicelui prețului de consum total calculat pe o perioadă de 3 luni consecutive 

anterioare datei cererii de modificare; 

b) la modificarea structurii tarifului, ca urmare a introducerii unor noi elemente 

de cheltuieli ori a eliminării sau modificării nivelului acestora, survenite prin efectul 

legii, ce au influență în costurile totale ale operatorului de transport. 

8.10.1. Ajustarea şi modificarea nivelului tarifului mediu pe km/loc pentru 

serviciile publice de transport judeţean de persoane se fac, în situaţiile prevăzute la art. 

275 din Normele – cadru aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit formulei: 

Tm (1) (km/loc) = Tm (0) (km/loc) + Delta    (lei/km/loc),  

unde:  

Tm (1) (km/loc) – tariful mediu ajustat sau, după caz, tariful mediu modificat 

(lei/km/loc);  

Tm (0) (km/loc) – tariful mediu actual (lei/km/loc); 

Delta (km/loc) – creşterea cheltuielilor totale determinată de influenţele reale 

primite în costuri (lei).  

8.10.2. Nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc) se 

fundamentează de către operatorii de transport rutier, pe structura elementelor de 

cheltuieli prevăzută în anexa nr. 2 la Normele - cadru, aprobate prin Ordinul nr. 

272/2007 al președintelui A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare. 

8.10.3. Ajustarea şi modificarea tarifului mediu pe km/loc se aprobă de către 

Consiliul Judeţean Dolj la cererea operatorilor de transport rutier, pe baza 

documentelor prevăzute la art. 20 şi a indicaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (3) pct. 3.8 
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sau, după caz, art. 27 alin. (3) pct. 3.8. din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

8.10.4. Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport local sau județean de persoane se realizează la cererea operatorilor, pe baza 

următoarelor documente: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține, după caz: tarifele 

în vigoare, în cazul ajustării sau modificării, și tarifele solicitate, inclusiv TVA; 

justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui 

memoriu tehnico-economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor 

datorată creșterii principalelor elemente de cheltuieli; 

b) fișele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 

c) alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse. 

Consiliul Județean Dolj poate solicita de la operatorii de transport rutier orice 

date și informații pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport local sau județean de 

persoane.  

Tarifele de călătorie Tc recalculate, se aprobă de către Consiliul Judeţean în 

funcție de nivelul tarifului mediu ajustat/modificat Tm (1) (km/loc).  

 

 

Anexa nr. 2 la Normele-cadru 

 

STRUCTURA 
pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu 

pentru serviciul public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate 

 

Nr. 

crt. 

Elemente de cheltuieli Valori anuale 

- lei   - 

Stabilire Ajustare Modificare 

I Cheltuieli materiale    

 Carburanți    

 Energie electrică    

 Amortizare    

 Service auto (întreținere – 

reparații) 

   

 Schimb ulei    

 Schimb filtru    

 Schimb antigel    

 Piese de schimb    

 Alte cheltuieli materiale    

II Cheltuieli cu 

taxe/impozite și autorizații 
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 Inspecția tehnică 

periodică 

   

 Asigurare de răspundere 

civilă auto obligatorie 

   

 Asigurare CASCO    

 Licență comunitară    

 Impozit pe mijloc de 

transport 

   

 Impozit pe terenuri pentru 

parcare 

   

 Impozit pe clădiri    

 Redevență     

 Taxă de mediu    

 Alte cheltuieli cu 

taxe/impozite și autorizații 

   

III Cheltuieli cu salariile 

personalului, din care: 

   

 - salarii    

 - contribuții sociale 

obligatorii 

   

 - alte drepturi ale 

salariaților 

   

IV Cheltuieli de exploatare  

(I + II – III) 

   

V Cheltuieli financiare    

VI Total cheltuieli (IV + V)    

VII Profit    

VIII Valoare totală servicii de 

transport (VI + VII) 

   

IX Număr total de km. 

planificați anual 

   

X Tarif mediu (lei/km) 

(VIII/IX) 

   

XI Cap. m (loc)    

XII Tarif mediu 

(lei/km/loc(X/XI) 

Tm(km/loc) =
𝑽(𝒕)

 𝑪𝒂𝒑.𝒎 (𝒍𝒐𝒄) 
 

Tm (1) 

(km/loc) = Tm 

(0) (km/loc) + 

Delta (lei) 

Tm (1) 

(km/loc) = Tm 

(0) (km/loc) + 

Delta (lei) 

XIII T.V.A.    

XIV Tarif mediu, inclusiv 

T.V.A. (lei/km/loc) (XIII 

+ XIV) 
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NOTĂ: 

Structura va fi adaptată pe elemente de cheltuieli specifice fiecărui operator de 

transport. 

Defalcarea cheltuielilor indirecte, administrative și generale ale societății între 

serviciul public de transport și alte servicii/activități desfășurate de operator se poate 

face prin utilizarea unei chei de repartizare în funcție de ponderea cifrei de afaceri 

aferentă celor două categorii de activități desfășurate din total cifră de afaceri. 

Pentru ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport 

județean de persoane, în fișa de fundamentare se vor prezenta: situația actuală a 

cheltuielilor și veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, creșterile acestora și situația 

cheltuielilor și veniturilor propuse. 

Numărul total de kilometrii planificați anual pentru fiecare traseu/grupă de 

trasee a fost calculat pornind de la numărul de km/sens, numărul de curse și graficul 

de circulație pe zilele săptămânii și este prezentat în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

grupă 

traseu 

Cod 

traseu 

Denumire traseu km/ 

sens 

Nr. 

km. 

planificați 

anual 

1 1 001 Craiova – Coțofenii din Față – Filiași 38 320 112 

2 2 002 Craiova – Ișalnița – Moșneni 22 77 792 

3 3 003 Craiova – Melinești – Tălpaș 45 107 640 

4 004 Craiova – Șimnicu de Sus – Goiești 22 256 256 

5 4 005 Craiova – Motoci/Picăturile – Velești 39 109 512 

6 006 Craiova – Motoci – Înfrățirea 37 50 024 

7 5 007 Craiova – Mlecănești/Motoci – 

Călinești; 

23 47 840 

8 008 Craiova – Mlecănești – Motoci 18 35 568 

9 6 009 Craiova – Pielești (Pârșani) – Preajba 

de Pădure; 

45 145 080 

10 010 Craiova – Pielești (Pârșani) – Lăcrița. 27 64 588 

11 7 011 Craiova – Zănoaga – Dioști 42 113 568 

12 012 Craiova – Coșoveni – Ghindeni 21 104 832 

13 013 Craiova – Nisipuri/Dobrotești – 

Amărăștii de Jos; 

64 308 880 

14 014 Craiova – Leu – Castranova. 31 270 444 

15 8 015 Craiova – Sadova – Dăbuleni; 80 841 360 

16 016 Craiova – Bratovoești/Mârșani – 

Brabeți; 

52 446 160 

17 017 Craiova – Malu Mare – Bratovoești; 25 95 240 
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18 018 Craiova – Murta – Bechet Port; 70 189 280 

19 019 Craiova – Murta – Valea Stanciului. 46 62 192 

20 9 020 Craiova – Podari – Țuglui. 17 111 384 

21 10 021 Craiova – Gura Văii – Sălcuța; 31 58 032 

22 022 Craiova – Podari – Gura Văii; 12 275 808 

23 023 Craiova – Calopăr – Belcinu. 28 52 416 

24 11 024 Craiova – Segarcea/Nedeia – Măceșu 

de Jos; 

74 846 560 

25 025 Craiova – Segarcea/Giurgița – Negoi; 79 435 448 

26 026 Craiova – Segarcea/Bistreț – Covei 79 106 808 

27 027 Craiova – Segarcea – Săpata 70 94 640 

28 028 Craiova – Segarcea/Giurgița/Goicea – 

Bistreț;  

65 263 640 

29 029 Craiova – Segarcea – Măceșu de Jos; 65 175 760 

30 030 Craiova – Segarcea/Giurgița/Băilești – 

Moțăței; 

90 121 680 

31 031 Craiova – Segarcea/Giurgița – Băilești; 73 204 984 

32 032 Băilești – Afumați – Plosca 31 48 360 

33 12 033 Craiova – Segarcea – Lipovu; 40 62 400 

34 034 Craiova – Radovan – Lipovu. 38 102 752 

35 13 035 Craiova – Băilești – Seaca de Câmp; 106 66 144 

36 036 Craiova – Giubega/Băilești/Piscu 

Vechi – Poiana Mare 

98 275 184 

37 037 Craiova – Giubega/Băilești – Catane; 92 248 768 

38 038 Băilești – Rast – Catane. 29 54 288 

39 14 039 Craiova – Cioroiași – Băilești; 68 169 728 

40 040 Craiova – Cioroiași – Afumați. 63 39 312 

41 15 041 Calafat – Poiana Mare/Seaca de Câmp 

– Băilești; 

46 138 736 

42 042 Calafat – Poiana Mare – Negoi; 42 131 040 

43 043 Calafat – Poiana Mare – Rast; 31 38 688 

44 044 Calafat – Poiana Mare – Ghidici 25 80 600 

45 16 045 Craiova – Galicea 

Mare/Calafat/Ciupercenii Noi – Desa; 

111 196 248 

46 046 

 

Calafat – Smârdan/Ciupercenii Noi – 

Desa; 

21 21 840 

47 047 Calafat – Smârdan – Ciupercenii Noi 11 11 440 

48 17 048 Craiova – Radovan – Calafat Port; 92 267 904 

49 049 Craiova – Giubega – Corlate. 67 76 648 

50 18 050 Craiova – Maglavit – Cetate; 89 129 584 



 

44 
 

51 051 Calafat – Maglavit – Cetate. 26 205 504 

52 19 052 Craiova – Radovan/Moțăței – 

Verbicioara; 

100 187 200 

53  053 Craiova – Radovan – Unirea; 81 42 120 

54 054 Craiova – Radovan – Moțăței; 72 127 296 

55 055 Calafat – Moțăței/Plenița – Orodel 50 135 200 

56 056 Băilești – Galicea Mare/Vârtop – 

Orodel; 

37 38 480 

57 057 Băilești – Moțăței/Plenița – Orodel 54 28 080 

58 20 058 Craiova – Sălcuța – Corlate; 53 33 072 

59 059 Craiova – Criva – Plopșor; 40 41 600 

60 060 Craiova – Criva – Mârza. 36 37 440 

61 21 061 Craiova – Terpezița – Castrele Traiane; 72 209 664 

62 062 Craiova – Terpezița/Orodel – 

Călugărei 

65 74 360 

63 063 Craiova – Terpezița/Gubaucea – 

Călugărei 

54 95 472 

64 064 Craiova – Terpezița – Bucovicior 45 74 880 

65 22 065 Craiova – Predești – Cleanov; 55 120 120 

66 066 Craiova – Predești – Sopot; 31 67 704 

67 067 Craiova – Predești – Pleșoi; 26 40 560 

68 068 Craiova – Breasta – Predești; 18 110 448 

69 069 Craiova – Predești – Botoșești Paia; 48 24 960 

70 070 Craiova – Predești – Gogoșu; 42 21 840 

71 071 Craiova – Crovna/Grecești – Busu; 55 205 920 

72 072 Filiași – Scăești – Busu 46 23 920 

73 23 073 Craiova – Scăești – Secu; 56 110 656 

74 074 Craiova – Scăești – Argetoaia; 47 59 408 

75 075 Craiova – Scăești – Filiași; 46 119 600 

76 076 Filiași – Scăești – Secu; 42 138 008 

77 077 Filiași – Scăești – Piria. 39 81 120 

78 24 078 Filiași – Bâlta/Schitu – Racovița   21 58 968 

 

Coeficienți de ajustare α  

 

 Traseul T001: Craiova – Coțofenii din Față – Filiași (38 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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1 0,00 – 20,00 1,10 

2 20,001 – 40,00 0,90 

 

Traseul T002: Craiova – Ișalnița – Moșneni (22 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 0,90 

 

 

 

Traseul T003: Craiova – Melinești – Tălpaș (45 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 22,00 1,05 

2 22,001 – 46,00 0,95 

 

Traseul T004: Craiova – Șimnicu de Sus – Goiești (22km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 22,00 1,00 

 

 

Traseul T005: Craiova – Motoci/Picăturile – Velești (39 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 

2 10,001 – 20,00 1,05 

3 20,001 – 30,00 0,95 

4 30,001 – 40,00 0,90 

 

Traseul T006: Craiova – Motoci/Picăturile – Înfrățirea (37 km.) 

 

Nr.  Zona kilometrică  Coeficienți de ajustare α 
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tranșei  

de distanțe  

 (km)  

1 0,00 – 09,00 1,10 

2 09,001 – 18,00 1,05 

3 18,001 – 27,00 0,95 

4 27,001 – 37,00 0,90 

 

Traseul T007: Craiova – Mlecănești/Motoci – Călinești ( 23 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 0,9 

 

Traseul T008: Craiova – Mlecănești – Motoci (18 km.) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 9,00 1,10 

2 9,001 – 18,00 0,9 

 

 

T009: Craiova – Pielești (Pârșani) – Preajba de Pădure (45 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

T010: Craiova – Pielești (Pârșani) – Lăcrița (27 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 –28,00 0,9 
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T011: Craiova – Zănoaga – Dioști (42 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

T012: Craiova – Coșoveni – Ghindeni (21 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 –22,00 0,9 

 

T013: Craiova – Nisipuri/Dobrotești – Amărăștii de Jos (64 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 1,05 

3 32,001 – 48,00 0,95 

4 48,001 – 64,00 0,90 

 

T014: Craiova – Leu – Castranova (31 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 0,9 

 

 

 

T015: Craiova – Sadova – Dăbuleni (80 km) 

 

Nr.  Zona kilometrică  Coeficienți de ajustare α 
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tranșei  

de distanțe  

 (km)  

1 0,00 – 20,00 1,10 

2 20,001 – 40,00 1,05 

3 40,001 – 60,00 0,95 

4 60,001 – 80,00 0,90 

 

T016: Craiova – Bratovoești/Mârșani – Brabeți (52 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 13,00 1,10 

2 13,001 – 26,00 1,05 

3 26,001 – 39,00 0,95 

4 39,001 – 52,00 0,90 

 

T017: Craiova – Malu Mare – Bratovoești (25 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 13,00 1,10 

2 13,001 – 26,00 0,90 

 

T018: Craiova – Murta – Bechet Port (70 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,10 

2 18,001 – 36,00 1,05 

3 36,001 – 54,00 0,95 

4 54,001 – 72,00 0,90 

 

T019: Craiova – Murta – Valea Stanciului (46 km) 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 46,00 1,00 

 

T020: Craiova – Podari – Țuglui (17 km) 
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Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 17,00 1,00 

 

T021: Craiova – Gura Văii – Sălcuța (31 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 –32,00 0,90 

 

T022: Craiova – Podari – Gura Văii (12 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 6,00 1,10 

2 6,001 –12,00 0,90 

 

T023: Craiova – Calopăr – Belcinu (28 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 0,90 

 

T024: Craiova – Segarcea/Nedeia – Măceșu de Jos (74 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 19,00 1,10 

2 19,001 – 38,00 1,05 

3 38,001 – 57,00 0,95 

4 57,001 – 76,00 0,90 

 

T025: Craiova – Segarcea/Giurgița – Negoi (79 km) 
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Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 20,00 1,10 

2 20,001 – 40,00 1,05 

3 40,001 – 60,00 0,95 

4 60,001 – 80,00 0,90 

 

T026: Craiova – Segarcea/Bistreț – Covei (79 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 20,00 1,10 

2 20,001 – 40,00 1,05 

3 40,001 – 60,00 0,95 

4 60,001 – 80,00 0,90 

 

T027: Craiova – Segarcea – Săpata (70 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,10 

2 18,001 – 36,00 1,05 

3 36,001 – 54,00 0,95 

4 54,001 – 72,00 0,90 

 

T028: Craiova – Segarcea/Giurgița/Goicea – Bistreț (65 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 1,05 

3 32,001 – 48,00 0,95 

4 48,001 – 65,00 0,90 

 

T029: Craiova – Segarcea – Măceșul de Jos (65 km) 

 

Nr.  

tranșei  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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de distanțe  

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 1,05 

3 32,001 – 48,00 0,95 

4 48,001 – 65,00 0,90 

 

T030: Craiova – Segarcea/Giurgița/Băilești – Moțăței (90 km)  

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 15,00 1,15 

2 15,001 – 30,00 1,10 

3 30,001 – 45,00 1.05 

4 45,001 – 60,00 0,95 

5 60,001 – 75,00 0,90 

6 75,001 – 90,00  0,85 

 

T031: Craiova – Segarcea/Giurgița – Băilești (73 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,10 

2 18,001 – 36,00 1,05 

3 36,001 – 54,00 0,95 

4 54,001 – 72,00 0,90 

 

T032: Băilești – Afumați – Plosca (31 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 –32,00 0,90 

 

T033: Craiova – Segarcea – Lipovu (40 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 
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2 10,001 – 20,00 1,05 

3 20,001 – 30,00 0,95 

4 30,001 – 40,00 0,90 

 

T034: Craiova – Radovan – Lipovu (38 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 9,00 1,10 

2 9,001 – 18,00 1,05 

3 18,001 – 27,00 0,95 

4 27,001 – 36,00 0,90 

 

T035: Craiova – Băilești – Seaca de Câmp (106 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,15 

2 18,001 – 36,00 1,10 

3 36,001 – 54,00 1.05 

4 54,001 – 72,00 0,95 

5 72,001 – 90,00 0,90 

6 90,001 – 108,00  0,85 

 

T036: Craiova – Giubega/Băilești/Piscu Vechi – Poiana Mare (98 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,15 

2 16,001 – 32,00 1,10 

3 32,001 – 48,00 1.05 

4 48,001 – 64,00 0,95 

5 64,001 – 80,00 0,90 

6 80,001 – 98,00  0,85 

 

T037: Craiova – Giubega/Băilești – Catane (92 km) 

 

Nr.  

tranșei  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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de distanțe  

1 0,00 – 15,00 1,15 

2 15,001 – 30,00 1,10 

3 30,001 – 45,00 1.05 

4 45,001 – 60,00 0,95 

5 60,001 – 75,00 0,90 

6 75,001 – 92,00  0,85 

 

T038: Băilești – Rast – Catane (29 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 15,00 1,10 

2 15,001 –30,00 0,90 

 

T039: Craiova – Cioroiași – Băilești (68 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 17,00 1,10 

2 17,001 –34,00 1,05 

3 34,001 – 51,00 0,95 

4 51,001 – 68,00 0,90 

 

T040: Craiova – Cioroiași – Afumați (63 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 1,05 

3 32,001 – 48,00 0,95 

4 48,001 – 64,00 0,90 

 

 

T041: Calafat – Poiana Mare/Seaca de Câmp – Băilești (46 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 1,05 

3 24,001 – 36,00 0,95 

4 36,001 – 48,00 0,90 

 

T042: Calafat – Poiana Mare – Negoi (42 km) 

  

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

T043: Calafat – Poiana Mare – Rast (31 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 8,00 1,10 

2 8,001 – 16,00 1,05 

3 16,001 – 24,00 0,95 

4 24,001 – 32,00 0,90 

 

T044: Calafat – Poiana Mare – Ghidici (25 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 –24,00 0,90 

 

T045: Craiova – Galicea Mare/Calafat/Ciupercenii Noi – Desa (111 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,20 

2 14,001 – 28,00 1,15 

3 28,001 – 42,00 1,10 

4 42,001 – 56,00 1.05 
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5 56,001 – 70,00 0,95 

6 70,001 – 84,00  0,90 

7 84,001 – 98,00   0,85 

8 98,001 – 112,00  0,8 

 

T046: Calafat – Smărdan/Ciupercenii Noi – Desa (21 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 26,00 0,90 

 

T047: Calafat – Smărdan – Ciupercenii Noi (11 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 6,00 1,10 

2 6,001 – 12,00 0,90 

 

T048: Craiova – Radovan – Calafat Port (92 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 15,00 1,15 

2 15,001 – 30,00 1,10 

3 30,001 – 45,00 1.05 

4 45,001 – 60,00 0,95 

5 60,001 – 75,00 0,90 

6 75,001 – 90,00  0,85 

 

T049: Craiova – Giubega – Corlate (67 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 17,00 1,10 

2 17,001 –34,00 1,05 

3 34,001 – 51,00 0,95 

4 51,001 – 68,00 0,90 
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T050: Craiova – Maglavit – Cetate (89 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 15,00 1,15 

2 15,001 – 30,00 1,10 

3 30,001 – 45,00 1.05 

4 45,001 – 60,00 0,95 

5 60,001 – 75,00 0,90 

6 75,001 – 90,00  0,85 

 

T051: Calafat -  Maglavit – Cetate (26 km)  

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 13,00 1,10 

2 13,001 – 26,00 0,90 

 

T052: Craiova – Radovan/Moțăței – Verbicioara (100km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 17,00 1,15 

2 17,001 – 34,00 1,10 

3 34,001 – 51,00 1.05 

4 51,001 – 68,00 0,95 

5 68,001 – 85,00 0,90 

6 95,001 – 102,00  0,85 

 

T053: Craiova – Radovan – Unirea (81 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 20,00 1,10 

2 20,001 – 40,00 1,05 

3 40,001 – 60,00 0,95 

4 60,001 – 80,00 0,90 
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T054: Craiova – Radovan – Moțăței (72 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,10 

2 18,001 – 36,00 1,05 

3 36,001 – 54,00 0,95 

4 54,001 – 72,00 0,90 

 

T055: Calafat – Moțăței/Plenița – Orodel (50 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 1,05 

3 24,001 – 36,00 0,95 

4 36,001 – 48,00 0,90 

 

T056: Băilești – Galicea Mare/Vârtop – Orodel (37 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 09,00 1,10 

2 09,001 – 18,00 1,05 

3 18,001 – 27,00 0,95 

4 27,001 – 36,00 0,90 

 

T057: Băilești – Moțăței/Plenița – Orodel (54 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 1,05 

3 28,001 – 42,00 0,95 

4 42,001 – 56,00 0,90 

 

T058: Craiova – Sălcuța – Corlate (53 km) 
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Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 13,00 1,10 

2 13,001 – 26,00 1,05 

3 26,001 – 39,00 0,95 

4 39,001 – 53,00 0,90 

 

T059: Craiova – Criva – Plopșor (40 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 

2 10,001 – 20,00 1,05 

3 20,001 – 30,00 0,95 

4 30,001 – 40,00 0,90 

 

T060: Craiova – Criva – Mârza (36 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 9,00 1,10 

2 9,001 – 18,00 1,05 

3 88,001 – 27,00 0,95 

4 27,001 – 36,00 0,90 

 

T061: Craiova – Terpezița – Castrele Traiane (72 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 18,00 1,10 

2 18,001 –36,00 1,05 

3 36,001 – 54,00 0,95 

4 54,001 – 72,00 0,90 

 

T062: Craiova – Terpezița/Orodel – Călugărei (65 km) 

  

Nr.  Zona kilometrică  Coeficienți de ajustare α 
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tranșei  

de distanțe  

 (km)  

1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 –32,00 1,05 

3 32,001 – 48,00 0,95 

4 48,001 – 64,00 0,90 

 

T063: Craiova – Terpezița/Gubaucea – Călugărei (54 km)  

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 1,05 

3 28,001 – 42,00 0,95 

4 42,001 – 56,00 0,90 

 

T064: Craiova – Terpezița – Bucovicior (45 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

 

T065: Craiova – Predești – Cleanov (55 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 1,05 

3 28,001 – 42,00 0,95 

4 42,001 – 56,00 0,90 

 

T066: Craiova – Predești – Sopot (31 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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1 0,00 – 16,00 1,10 

2 16,001 – 32,00 0,90 

 

T067: Craiova – Predești – Pleșoi (26 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 13,00 1,10 

2 13,001 – 26,00 0,90 

 

T068: Craiova – Breasta – Predești (18 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 

2 10,001 – 20,00 0,90 

 

T069: Craiova – Predești – Botoșești Paia (48 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 1,05 

3 24,001 – 36,00 0,95 

4 36,001 – 48,00 0,90 

 

T070: Craiova – Predești – Gogoșu (42 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

T071: Craiova – Crovna/Grecești – Busu (55 km) 

 

Nr.  Zona kilometrică  Coeficienți de ajustare α 
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tranșei  

de distanțe  

 (km)  

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 1,05 

3 28,001 – 42,00 0,95 

4 42,001 – 56,00 0,90 

 

T072: Filiași – Scăești – Busu (46 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 1,05 

3 24,001 – 36,00 0,95 

4 36,001 – 48,00 0,90 

 

T073: Craiova – Scăești – Secu (56 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 14,00 1,10 

2 14,001 – 28,00 1,05 

3 28,001 – 42,00 0,95 

4 42,001 – 56,00 0,90 

 

T074: Craiova – Scăești – Argetoaia (47 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 12,00 1,10 

2 12,001 – 24,00 1,05 

3 24,001 – 36,00 0,95 

4 36,001 – 48,00 0,90 

 

T075: Craiova – Scăești – Filiași (46 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 
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1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 46,00 0,90 

 

T076: Filiași – Scăești – Secu (42 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 11,00 1,10 

2 11,001 – 22,00 1,05 

3 22,001 – 33,00 0,95 

4 33,001 – 44,00 0,90 

 

T077: Filiași – Scăești – Piria (39 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 

2 10,001 – 20,00 1,05 

3 20,001 – 30,00 0,95 

4 30,001 – 40,00 0,90 

 

T078: Filiași – Bâlta/Schitu – Racovița (21 km) 

 

Nr.  

tranșei  

de distanțe  

Zona kilometrică  

 (km)  

Coeficienți de ajustare α 

1 0,00 – 10,00 1,10 

2 10,001 – 20,00 0,90 

 

 

 

9. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE SPECIFICE 

 

9.1. Pentru realizarea serviciului public județean de transport persoane operatorii 

economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

a) sunt organizaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007 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, ca 
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întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care 

exploatează servicii publice de transport de călători;  

b) obiectul contractului are corespondență în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de O.N.R.C. ; 

c) dețin licența comunitară conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare sau un 

document similar cu cel solicitat, valabil în țara de origine;  

d) sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a Prelucrătorilor de Date cu Caracter 

Personal, având în vedere specificul serviciului de transport județean. 

e) dispun (în proprietate sau leasing financiar) de numărul de vehicule, categoria 

autobuz M2 sau M3 (categoria „autobuz M2” sau „autobuz M3” trebuie să fie 

conformă cu specificaţia din CIV – poziţia nr. 1 sau din certificatul de înmatriculare – 

lit. j) prevăzut în Programul de transport public judeţean de călători prin curse regulate 

la nivelul judeţului Dolj, pentru lotul/loturile pentru care se depune oferta;  

f) vor presta serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate 

cu mijloace de transport deținute în proprietate sau în leasing.   

9.2. Operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice 

minimale:  

a) să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu un atelier auto, care 

deţine autorizaţie cel puţin pentru clasele de autorizare I şi II emisă de către autoritatea 

competentă pentru activităţi sau lucrări conforme cu marca şi tipul autobuzelor din 

ofertă, potrivit art. 6 lit. d) din Caietul de sarcini-cadru, aprobat prin O.M.T. nr. 

972/2007 şi Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, 

de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase 

din uz – RNTR 9, aprobate prin O.M.T.C.T. nr. 2131/2005  cu modificările şi 

completările ulterioare;  

b) să asigure spaţiile de parcare şi garare a autovehiculelor de care dispune şi cu 

care va presta serviciul de transport public de călători prin curse regulate, în 

conformitate cu art. 6 lit. g) din din Caietul de sarcini-cadru, aprobat prin O.M.T. 

972/2007şi să făcă dovada deţinerii sau închirierii acestor spaţii;  

c) să deţină în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de spălare şi  

igienizare autorizată, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (2), lit. a) din Legea 

92/2007 şi art. 6 lit. f) din Caietul de sarcini - cadru, aprobat prin O.M.T. 972/2007;  

d) să aibă în proprietate sau să aibă contract de servicii cu o staţie de alimentare 

carburanţi autorizată; 

9.3. Operatorul de transport trebuie să dispună de un minim de personal calificat şi 

de resurse umane obligatorii pentru îndeplinirea contractului:  

a) minim o persoană de specialitate desemnată să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport cu certificat de competenţă profesională eliberat de Autoritatea 

Rutieră Română – A.R.R., în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

precum şi în Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din 

domeniul transporturilor rutiere;  
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b) minimul de şoferi disponibili (conform numărului minim de autobuze necesare 

îndeplinirii contractului). Obligațiile și răspunderile conducătorilor mijloacelor de 

transport sunt cuprinse în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Dolj.  

9.4. Operatorii economici vor completa formularul Mijloacele de transport din 

dotarea ofertantului, disponibile pentru a fi folosite în contractul de delegare de 

gestiune al serviciului.  

9.5. Pentru toate mijloacele de transport solicitate, operatorii economici participanţi 

la procedură vor prezenta următoarele documente:  

a) Copie după copia conformă a licenţei de transport pentru fiecare mijloc de 

transport din listă; 

b) Copia actelor de proprietate/contracte de leasing, pentru fiecare mijloc de 

transport din listă, semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal al operatorului 

economic; 

c) Copia certificatelor de înmatriculare, cărţilor de identitate, (unde este cazul) 

proceselor–verbale de predare–primire corespunzătoare contractelor de 

furnizare/leasing; 

d) Copia certificatelor de clasificare, prin care se atestă gradul de confort al unui 

autobuz;  

e) Copia documentului de omologare, după caz;   

f)  Balanţa analitică a mijloacelor fixe ale ofertantului;  

g) Copie după dovada de verificare a limitatoarelor de viteză pentru fiecare 

mijloc de transport în conformitate cu prevederile art. 74 din O.G. nr. 27/2011 şi ale 

art. 25 pct. (4) şi (5) din Anexa 1 la O.M.T. nr. 972/2007, dacă este cazul. 

Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către 

operatorii economici.  

9.6. Pentru mijloacele de transport deținute în proprietate, care sunt înmatriculate 

sau înregistrate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în alt județ decât 

județul Dolj, ofertantul va prezenta un angajament ferm prin care se obligă irevocabil 

si necondiționat ca, în situația în care oferta depusă va fi declarată câștigătoare, va face 

toate demersurile necesare în vederea înmatriculării mijloacelor de transport în județul 

Dolj.  

9.7. Pentru mijloacele de transport în leasing care nu se află pe teritoriul 

României sau pentru cele care se află în alt judeţ decât judeţul Dolj, ofertantul va 

prezenta angajamentul ferm al proprietarului privind punerea la dispoziţia ofertantului 

a respectivelor mijloace de transport, pe durata implicării ofertantului în executarea 

contractului.  

Mijloacele de transport și celelalte dotări/echipamente declarate ca disponibile, 

precum și șoferii declarați disponibili la un lot (oricare) la care s-a depus ofertă nu 

trebuie să fie angajate/ți sau utilizate/utilizați în alte contracte ale ofertantului sau ale 

unui terț, ori în alte loturi ale prezentei proceduri de atribuire. 

Același autobuz poate fi utilizat pentru efectuarea curselor de pe mai multe trasee 

dacă graficele de circulație aferente traseelor permit efectuarea acestora astfel încât să 
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poată parcurge distanța dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în 

următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km./oră, fără să depășească ora de 

plecare în următoarea cursă. 

 

10. SISTEMUL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE 

PERSOANE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A CONTRCTULUI ÎN ARIA 

TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A JUDEȚULUI DOLJ  

 

10.1. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei 

în vigoare, serviciul public de transport rutier de persoane, în aria administrativ-

teritorială a judeţului Dolj. 

10.2.Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul public de transport 

de persoane, în judeţul Dolj, cu respectarea programului de transport, care conţine 

condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea 

mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare. 

10.3.Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu se regăsesc în 

caietul de sarcini aferent licenţei de traseu. 

10.4. În vederea realizării unui sistem al serviciului  public de transport de persoane, 

în judeţul Dolj, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a 

circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de 

transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, plasată la loc 

vizibil în faţa mijlocului de transport, cu indicarea executantului şi a caracterului cursei 

şi nominalizarea capetelor de traseu între care se execută cursa respectivă sau panou 

de afişaj electronic care să cuprindă cel puţin aceleaşi informaţii ca şi placa de traseu;  

2. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului 

acestuia, a stațiilor de îmbarcare/debarcare de pe traseu, a tarifelor de călătorie;  

3. 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;  

4. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu 

handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii sub 5 ani în braţe; 

5. să supravegheze, prin conducătorul auto, 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; 

6. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de 

transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune înscris în certificatul de 

înmatriculare/certificatul de clasificare al autovehiculului; 

7. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 

8. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în 

programul de circulaţie; 

9. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special; 
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10. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente 

de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina 

operatorului de transport ; 

12. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la unul din capetele de linie cu 

excepţia cazurilor în care unul din capetele de linie se află în autogară; 

13. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu 

modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă 

majoră;  

14. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie , salubrizarea, spălarea şi 

dezinfectarea mijloacelor de transport; 

15. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, 

siguranţă şi confort;  

16. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire a 

aerului în stare de funcţionare; 

17. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;  

18. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea 

executantului transportului;  

19. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea 

şi combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;  

20. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau după 

caz revizia tehnică periodică efectuată la termen; 

21. mijloacele de transport trebuie să indeplinească condiţiile impuse de 

legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

22. să elaboreze bugetul privind intreţinerea curentă, reparaţiile curente şi 

accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor 

de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;  

23. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, 

programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  

24. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului contractat;  

25. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 

medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;  

26. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri 

pe scara autovehiculului; 

27. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie 

cu loc; 

28. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 

29. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

    - materii greu mirositoare; 

    - materii inflamabile; 

    - butelii de aragaz; 
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    - butoaie cu carbid; 

    - tuburi de oxigen; 

    - materiale explozibile; 

    - filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 

    - produse caustice; 

    - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce 

daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 

    - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale; 

30. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât 

cele prevăzute în graficul de circulaţie; 

31. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 

călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina 

transportatorului; 

32. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe 

traseu în termen maxim de 3 ore; 

33. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 

operatorului de transport; 

34. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru 

călători şi bagaje; 

35. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care 

pot fi ţinute în mână sau în plasa port pachet. În salonul autovehiculului nu pot fi 

transportate bagajele care: 

    - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 

    - conţin produse neadmise la transport; 

    - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a 

autovehiculului; 

36. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul 

autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest 

lucru; 

37. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către 

conducătorul auto; 

38. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se 

evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite; 

39. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 

40.să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a 

autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora; 

41. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră 

sau alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 

42. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru 

urcarea şi coborârea călătorilor şi bagajelor; 

43. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin 

efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 
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44. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale 

de călători de pe traseele deservite în exclusivitate; 

45. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv 

cu anticipaţie; 

46. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare; 

47. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului 

exprimată prin numărul de locuri pe scaune; 

48. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile 

pentru cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 

49. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani, în condițiile în care aceștia 

nu ocupă locuri separate; 

50. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de 

călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea 

pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; 

acestea se efectuează după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în 

următoarele condiţii: 

    - depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 

    - menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 

51. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 

52. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător 

circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută; 

53. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate 

pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare 

pot fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului; 

54. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

55. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de 

transport rutier; 

56. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe 

toată durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

57. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 

58. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 

însărcinate, persoane cu copii în braţe; 

 

11. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, 

operatorii economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al 

Achizițiilor Publice (SEAP).  

Procedura de atribuire a contractelor de delegare se derulează integral prin 

mijloace electronice în SEAP. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP 

până la data şi ora de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare, 

Documentele solicitate la potențialii ofertanți sunt: 
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a) Formularul nr. 18;  

b) Garanţia de participare la procedura de atribuire;  

c) DUAE (completat) pentru toţi operatorii economici implicaţi în procedură 

(Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Terţ Susţinător, Subcontractant);  

d) Formular nr. 2 – Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în 

situaţiile prevăzute la art. 72-73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările și completările ulterioare  

e) [doar în cazul unei Asocieri] Acordul de asociere, semnat de toţi membrii 

asocierii;  

f) [doar în cazul unei Asocieri] Împuternicire din partea fiecărui membru al 

asocierii pentru aceeaşi persoană, autorizând persoana desemnată să semneze oferta şi 

să angajeze ofertantul în procedura de atribuire;  

g) [dacă este cazul] Angajament al terţului susţinător (angajament 

necondiţionat) cu privire la susţinerea financiară a ofertantului în ceea ce priveşte 

îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi anexele acestuia 

constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terţul/terţii 

susţinător/susţinători, din care rezultă modul efectiv în care aceştia din urmă asigură 

îndeplinirea angajamentului de susţinere;  

h) [dacă este cazul] Angajament al terţului susţinător (angajament 

necondiţionat) cu privire la susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului în ceea ce 

priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională şi 

anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de 

către terţul/terţii susţinător/susţinători din care rezultă modul efectiv în care aceştia din 

urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susţinere;  

i) [dacă este cazul] Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare 

pentru subcontractanţii cunoscuţi la momentul depunerii ofertei; 

j) Propunerea tehnică însoţită de formularele nr. 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 10, 15, 16, 17 

și 18; 

k) Propunerea financiară – Formularele nr. 8 şi 9, la adresa www.e-licitație.ro 

 Sub sancțiunea respingerii ofertei conform art. 143, alin.(2), lit. j) din H.G. nr. 

394/2016 toate documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe 

un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii 

şi încărcate în SEAP numai de către operatorii economici înregistraţi.  

Prețul ofertei este obligatoriu să fie completat în câmpul special atribuit pe 

SEAP, în caz contrar autoritatea contractantă fiind în imposibilitate de a evalua oferta! 

De asemenea, preţul total aferent lotului pentru care se depune oferta este obligatoriu 

de a fi transmis în SEAP conform formularului 8 cu anexele aferente din documentaţia 

de atribuire, pentru a se verifica concordanţa cu toate cerinţele documentaţiei de 

atribuire.  

Garanţia se va constitui pentru fiecare lot în parte pentru care se depune oferta.  

Ofertantul va elebora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de 

atribuire şi va indica motivat în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea 

tehnică şi din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de 

un drept de proprietate intelectuală, conform prevederilor din HG 394/2016.  

http://www.e-licitație.ro/
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În cazul în care nu este depusă o declaraţie cu informaţiile mai sus menţionate, 

propunerea tehnică şi propunerea financiară sunt considerate documente publice în 

sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.  

Se vor respecta toate indicaţiile privind completarea în SEAP a documentelor de 

calificare, ofertei tehnice şi financiare astfel cum sunt prevăzute de Legea 99/2016 şi 

HG 394/2016.  

Riscurile transmiterii ofertei respectiv forţa majoră cad în sarcina operatorului 

economic.  

Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la 

ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de 

calificare şi din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât aceasta să 

poată fi identificată în mod facil.  

Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.  

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente 

emise în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă insoţite de traducerea 

acestora în limba română de către un traducător autorizat.  

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi 

asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor informaţiilor şi 

documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.  

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea 

ofertantului.  

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata 

perioada de valabilitate stabilită de către entitatea contractantă. 

În cazul în care ofertantul este un operator economic individual şi reprezentantul 

care semnează oferta  este altul decât persoana desemnată în DUAE ca  împuternicită 

să reprezinte operatorul economic pentru scopul acestei proceduri, ofertantul va 

prezenta o împuternicire scrisă care va include informațiile detaliate privind 

reprezentarea – Formularul 11.  

 Perioada de valabilitate a ofertelor este de 6 luni de la termenul limită de primire 

a ofertelor, după cum va fi specificat acest termen în anunţul de participare. 

 

 12. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE 

 

Propunerea Tehnică, care se încarcă în rubrica Documente de oferta tehnică, va 

fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenţei cu cerinţele 

tehnice prevăzute în caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică va cuprinde informaţii cu privire la:  

I. Planul de organizare a activităţii detaliat şi coerent, în conformitate cu cerinţele 

caietului de sarcini şi cu programul de transport şi graficele de circulaţie pentru grupa 

de trasee corespunzătoare lotului pentru care se întocmeşte oferta.  

II. Descrierea autorizaţiilor, capacităţilor şi dotărilor necesare desfăşurării 

activităţii, prin care operatorul demonstrează că îndeplineşte cerinţele organizatorice 

minimale şi cerinţele organizatorice minimale specifice astfel cum acestea au fost 
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menţionate în cadrul Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în judeţul Dolj şi în caietul de sarcini aferent al procedurii.  

În această secţiune se depun formularele 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 10, 15, 16, 17 și 18. 

III. Alte informaţii considerate relevante de operatorul economic pentru 

evaluarea ofertei tehnice.   

Operatorii economici trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea 

acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al 

relațiilor de muncă conform Legii privind securitatea şi sănătatea în muncă nr. 

319/2006, H.G. nr 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

locul de muncă şi a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

NUMĂRUL 

DE AUTOBUZE NECESAR PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI 

 

Nr. 

crt. 

LOT(GRUPĂ) NECESAR AUTOBUZE* 

Cap. mimimă de 

transport 10 locuri 

Cap. mimimă de 

transport 23 locuri 

Total 

1 1 2 X 2 

2 2 1 X 1 

3 3 3 X 3 

4 4 2 X 2 

5 5 2 2 4 

6 6 2 2 4 

7 7 8 X 8 

8 8 10 13 23 

9 9 X 2 2 

10 10 2 5 7 

11 11 21 X 21 

12 12 2 X 2 

13 13 5 1 6 

14 14 2 1 3 

15 15 3 1 4 

16 16 1 4 5 

17 17 3 X 3 

18 18 3 X 3 

19 19 9 1 10 

20 20 3 X 3 

21 21 7 1 8 

22 22 8 3 11 

23 23 3 3 6 

24 24 1 X 1 

 

NOTĂ: 



 

72 
 

 (*) - Același autobuz poate fi utilizat pentru efectuarea curselor de pe mai multe 

trasee din aceeași grupă de trasee, dacă graficele de circulație aferente traseelor permit 

efectuarea acestora astfel încât să poată parcurge distanța dintre locul de sosire dintr-o 

cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km./oră 

fără să depășească ora de plecare în următoarea cursă. 
 

13. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

 

Propunerea Financiară, care se încarcă în rubrica Oferta financiară, va include 

următoarele elemente ce vor fi criptate şi salvate prin SEAP: 

i. Valoarea totală a propunerii financiare  – reprezintă valoarea totală ofertată a 

serviciilor de transport pentru durata de 10 ani propusă a contractului de delegare, 

pentru lotul pentru care se depune oferta şi reprezintă suma serviciilor de transport 

pentru traseele care compun Grupa corespunzătoare lotului pentru care se depune 

oferta, calculată pe baza volumului estimat al activitatii anuale astfel cum acesta este 

prezentat pe trasee (din cadrul grupelor de trasee) în cadrul Caietului de sarcini al 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Dolj; 

ii. Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziţie 

de Entitatea Contractantă în Secţiunea D - Formulare pentru depunerea Ofertei a 

Documentaţiei de Atribuire – Formularul nr. 8 – FORMULARUL DE OFERTĂ 

FINANCIARĂ din Secţiunea Formulare la care se anexează formularul nr. 9 - 

FUNDAMENTAREA TARIFULUI UNEI CĂLĂTORII - STRUCTURA pe elemente 

de cheltuieli pentru stabilirea tarifului pentru serviciul public judeţean de persoane 

efectuat prin curse regulate pentru fiecare traseu ce compune Grupa de trasee 

corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta), incluzând toate informaţiile 

solicitate;  

Elementele de cheltuieli în baza cărora se va elabora propunerea financiară sunt 

cele prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 134 din 18 aprilie 

2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 

serviciile de transport public local de persoane.  

Propunerea financiară trebuie să furnizeze toate informaţiile cu privire la cost şi 

să respecte în totalitate cerinţele din caietul de sarcini. Propunerea financiară va 

cuprinde în mod obligatoriu:  

1. Formularul de ofertă financiară completat astfel:  

- valoarea totală ofertată a serviciilor pentru Lot…- Grupa de trasee….; - tariful 

mediu/km/loc pe Grupa de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta 

ca medie aritmetică a tarifelor medii/km/loc pentru traseele care compun Grupa de 

trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta;   

- valabilitatea ofertei;  
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- tariful mediu pe kilometru/loc fundamentat conform formularului 9 pentru 

fiecare Grupă de trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta, calculat 

ca medie aritmetică a tarifelor medii/kilometru/loc a traseelor din cadrul Grupei de 

trasee corespunzătoare lotului pentru care se depune oferta.   

Ofertantul va lua în calcul numărul estimat de kilometrii pe fiecare traseu, anual, 

aşa cum este prezentat în cadrul caietului de sarcini.  

Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul estimat al activităţii 

anuale.  

- proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

persoane în aria teritorială de competenţă a Judeţului Dolj însuşit şi semnat de către 

ofertant. (Formular 15) 

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului şi prevederilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei.  

Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se 

depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului 

SEAP, iar conţinutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare după decriptarea 

propunerii financiare. 

iii. Documentele de fundamentare a prețului.[Toate documentele de 

fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se depun prin mijloace electronice, 

fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora fiind 

vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare]. 

iv. Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii 

din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale 

întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt 

protejate de un drept de proprietate intelectuală în baza legislaţiei aplicabile (art. 70 din 

Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare). Informaţiile indicate de 

operatorii economici din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de 

preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă 

caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă în caz contrar nu pot 

fi considerate confidenţiale. – Formular nr. 17, pct. 11. 

v. Toate documentele de fundamentare a valorii totale a propunerii financiare se 

depun prin mijloace electronice, fiind încărcate într-o secţiune dedicată a portalului 

SEAP, iar conţinutul acestora fiind vizibil comisiei de evaluare după decriptarea 

propunerii financiare. 
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