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REGULAMENT 
 

pentru efectuarea curselor de transport elevi prin curse regulate pe 
traseul comuna Vâlcele-Pietroasa-Scoala Gimnaziala Ioan Câmpineanu 

 
 

 CAPITOLUL I: Dispozitii generale 
 Art.l. (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind 
efectuarea curselor de transport elevi prin curse regulate pe traseul Vilcele-Pietroasa-
Scoala Gimnaziala Ioan Câmpineanu, definind modalitatile si conditiile ce trebuie 
indeplinite pentru efectuarea transportului elevilor si  stabilirea conditiile tehnice, 
precum si raporturile dintre operatorul de transport rutier, utilizatorii serviciilor si 
autoritatea locala. 
 (2)Prevederile prezentului regulament se aplica pentru contractual de prestari 
servicii de transport elevi prin curse regulate efectuat cu autobuze, midibuze si 
microbuze; 
 (3) Cursele de transport elevi se pot efectua numai in conditiile respectarii 
prevederilor prezentului Regulament, ale reglementarilor legilative in vigoare din 
domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor 
Internationale la care Romania este parte. 
 Art. 2. Consiliul Local al comunei  Campineanca are urmatoarele atributii cu 
privire la  transportul elevilor prin curse regulate: 
 a) sa stabileasca traseele principale, precum si statiile aferente acestora; 
 b) sa stabileasca programele de transport elevi prin curse regulate, precum si 
capacitatile de transport necesare; 
 c) sa stabileasca si sa organizeze procedurile de atribuire a contractelor de 
prestari servicii de transport elevi si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, din 
proprietatea publica ori privata a localitatii; 
sa actualizeze periodic traseele si programele de transport cuprinse in documentatii si 
In regulamentul pentru efectuarea transportului, prin modificarea acestora in functie 
de cerintele de deplasare ale elevilor si in corelare cu vacantele; 
 Art. 3. Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor de transport 
elevi trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale 
comunitatii locale si anume: 
 a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale elevilor; 
 b) imbunatatirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitatii transportului; 
 c) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de 
rise a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora; 
 Art. 4. In sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate se 
definesc dupa cum urmeaza: 
 1. activitate de transport elevi - suma operatiunilor de transport care asigura, 
nemijlocit, deplasarea elevilor cu ajutorul autovehiculelor, pe distante si in conditii 
prestabilite; 



 2. autoritate locala - serviciul (compartimentul) desemnat din subordinea 
Primariei comunei  Campineanca; 
 3. traseu - stabilirea cursei de catre Autoritatea locala, care da dreptul 
operatomlui de transport rutier sa efectueze transport elevi prin curse regulate cu 
autobuze, midibuze si microbuze, pe un anumit traseu, conform programului; 
 4. licenta dc transport - documentul eliberat de Autoritatea Ruticra Romana - 
A.R.R., in conditiile legii, care atesta ca detinatorul indeplineste conditiile de 
onorabilitate, capacitate fmanciara si competenta profesionala, avand acces la 
transportul rutier public 
 5.   copie conforma a licentei de transport - documental eliberat in baza licentei 
de transport de catre A.R.R., in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile ratiere pentru fiecare dintre 
autovehiculele utilizate; 
 6. persoana desemnata - persoana fizica care are calitatea de manager al 
activitatii de transport ratier, posesoare a unui certificat de competenta profesionala 
si care este angajata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport a 
operatorului de transport; 
 7. program de circulate -programul de transport elevi prin curse regulate, care 
contine in principal informatii privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, 
statiile pentru imbarcarea/debarcarea elevi, distantele dintre statii si intervalele de 
transport; 
 8. program de transport elevi - programul propus si aprobat de Consiliul Local 
al comunei  Campineanca, prin care se stabilesc traseele pentru transportul elevilor 
prin curse regulate pe raza teritorial-administrativa a localitatii, programele de 
circulate, numarul si capacitatea mijloacelor de transport necesare 
 9. statie publica - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local 
de persoane prin curse regulate, amenaj at corespunzator, semnalizat printr-un 
indicator ratier; 
 10. traseu - parcursul care asigura legatura intre mai multe obiective, cuprinse 
intre doua capete, pe care se efectueaza transport de elevi prin curse regulate, in 
functie de amplasarea capetelor si de itinerarul dintre acestea. 
 Art. 5. Autoritatea locala va urmari prin exercitarea atributiilor, competentelor 
si drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea transportului de elevi să se 
realizeze in conditii de siguranta rutiera, calitate si confort si in concordanta cu 
interesul general al comunitatii pe care o reprezinta, in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 
 CAPITOLUL II: Efectuarea transportului de elevi 
 SECTIUNEA 1: Principiile si obiectivele efectuarii transportului de elevi 
 Art. 6. Transportul public local se efectueaza numai in conditiile respectarii 
prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a Ordinului nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de efectuare a transportului public local, a Ordinului nr. 353/2007, pentru 
aprobarea Nonnelor de aplicare a Legii nr 92/2007, a Ordinului nr.207/2007 al 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2011, ale reglementarilor 
rationale si ale Uniunii Europene in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, 
precum si ale acordurilor si conventiilor Internationale la care Romania este parte. 
 Art. 7. (1) Transportul elevilor se poate efectua numai cu vehicule rutiere a 
caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in domeniu, avand inspectia 



tehnica periodica valabila, acestea fiind clasificate/incadrate conform prevederilor 
legale in vigoare. 
(2) Pentru accesul la infrastructura rutiera, vehiculele rutiere fabricate in tara sau in 
strainatate, înmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania, sunt 
supuse omologarii in vederea inmatricularii, a inspectiei tehnice periodice, în 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
(3) Transportul elevilor se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin 
constructie tipului respectiv de transport si in conformitate cu reglementarile in 
vigoare. 
 Art. 8. Transportul elevilor se efectueaza cu respectarea reglementarilor care 
contribuie la imbunatatirea sigurantei rutiere, referitoare la conditiile pe care trebuie 
sa le indeplineasca mijloacele de transport, infrastractura rutiera, persoanele cu 
atributii care concura la siguranta circulatiei si ceilalti participanti la trafic. 
 Art. 9. Efectuarea serviciului de transport elevi trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele criterii de performanta: 
 a) corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de elevi; 
 b)continuitatea serviciului de transport elevi prin curse regulate. 
 Art.10.  (1) In cazul transportului elevilor prin curse regulate, transportatorul 
trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea 
transportului de persoane, si in contractul de servicii. 
 (2) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se 
efectueaza pe raza administrativ-teritoriala a comunei  Campineanca. 
 SECTIUNEA 3 : Licente, caiet de sarcini si alte documente necesare 
pentru efectuarea transportului de elvi 
 Art. 11. (1) Administratia publics locala stabileste traseele cuprinse in 
programul de transport elevi prin curse regulate ; 
(2) Activitățile de transport elevi prin curse regulate se efectueaza numai de către 
operatorii de transport care detin licente valabile. 
Art. 12. (1) Traseul se stabileste de catre autoritatea contractanta si se aduce la 
cunostinta transportatorilor. 
(2) Licenta de traseu trebuie sa fie valabila cu perioada de derularea a contractului 
de atribuire a serviciului de transport elevi. 
(3) Licenta de traseu este nominala si nu este transmisibila. 
Art. 13.Operatorul de transport are obligatia de a detine la bordul mijlocului de 
transport in comun, pe toata durata transportului public de persoane prin curse 
regulate, urmatoarele documente: 
a) licentele de transport; 
b) programul de circulatie; 
c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasă ca este 
angajat al operatorului de transport; 
d) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto pentru transportul 
rutier public de persoane, valabil. 
e) documente si licente valabile conform legislatiei in vigoare. 
 Art. 14. Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publics in Monitorul 
Oficial al Romanic!, Partea a Ill-a.si se comunica de catre operatorul de transport 
rutier, administratiei publice locale, in termen de maximum 15 zile de la data 
constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou. 

CAPITOLUL III : Siguranta rutiera 



Art. 15. In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, 
operatorii de transport care efectueaza activități de transport elevi au obligatia sa 
adopte masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor 
in vigoare privind siguranta rutiera si a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca 
mijloacele de transport si persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei. 

Art. 16. Operatorii de transport care efectueaza servicii de transport elevi prin 
curse regulate au următoarele indatoriri: 

1. sa respecte reglementările legale privind omologarea, inmatricularea, 
efectuarea inspectiilor tehnice periodice, repararea, intretinerea, reglarea, modificarea 
constructivă si reconstructia mijloacelor de transport; 

2. sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde 
reglementarilor nationale de sigurantă rutiera si de protectie a mediului inconjurator, 
cu inspectia tehnica periodica/revizia tehnica periodica valabila si 
certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in 
vigoare; 

3. in intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice 
periodice, sa asigure mentinerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnică 
corespunzatoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranta circulatiei 
rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, utilizand 
in acest scop numai sisteme, echipamente, componente omologate/certificate 
conform legislatiei in vigoare; 

4. sa respecte pentru toate mijloacele de transport norma de poluare 
minima impusa conform legislatiei in vigoare; 

5. sa informeze conducatorii autovehiculelor cu privire la normele interne 
ale întreprinderii si a prevederilor contractelor colective de munca; 

6. sa angajeze transporturile si sa intocmeasca programul de executare a 
transporturilor, astfel incat conducatorii mijloacelor de transport sa poata respecta 
prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus; 

7. sa se asigure ca toti conducatorii mijloacelor de transport respecta 
normele de protectie a muncii, protectie a mediului, prevenire si combatere a 
incendiilor, pe tot timpul efectuarii transportului; 

8. sa respecte procedurile ce trebuie urmate in caz de accident si sa aplice 
procedurile corespunzStoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a 
unor incalcari grave ale regulilor de circulate; 

9. sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii 
de transport rutier pe care o execută. 

10. să asigure urcarea și coborarea copiilor din mijlocul de transport, 
raspunzând de integritatea acestora. 

Art. 17. Conducătorii mijloacelor de transport au urmatoarele atributii si 
responsabilitati;  
1. sa se prezinte pentru efectuarea examinarii medicale si psihologice, initials si 
periodica, si sa respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice;  
2. sa respecte normele si regulile privind conducerea in conditii de siguranta 
rutiera si conduita preventiva;  
3. sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă si de circulatie;  
4. sa cunoasca si sa respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau 
incident în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personals si a celorlalti 
participant; la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;  
5. sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de 
transport rutier pe care o executa. 



 Art. 18. Operatorul de transport care efectueaza servicii de transport elevi va 
intreprinde o investigate pe linie administrativa in toate cazurile de accidente de 
circulatie in care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea 
accidentului. 
 Art. 19. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptarii măsurilor 
ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

CAPITOLUL IV: Efectuarea serviciilor de transport elevi 
SECTIUNEA 1: Conditii privind efectuarea transportul elevilor prin curse 
regulate 
Art. 20. Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport elevi prin curse 

regulate cu respectarea urmatoarelor conditii:  
1. sa asigure afisarea la partile din fata si laterals dreapta ale mijlocului de 
transport a indicativului „ CURSA SPECIALA ELEVI VILCELE-PIETROASA-
SCOALA GIMNAZIALA IOAN CAMPINEANU " si capetele traseului; la partea 
din spate a mijlocului de transport se va afisa eel putin indicativul traseului. 
Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp 
de noapte sau in conditii de vizibilitate scazuta;  
2. in salonul mijlocului de transport va fi asigurata informarea elevilor cu privire 
la denumirea statiei care urmeaza;  
3. sa asigure afisarea in salonul mijlocului de transport a numelui conducatorului 
acestuia, a hârtii schematice care sa permits vizualizarea traseului si a retelei de 
trasee, a instructiunilor privind modul de desfasurare a transportului, a obligatiilor 
publicului calator si a altor informatii de utilitate publica privind transportul, stabilite 
prin reglementarile in vigoare;  
4. sa asigure transportul elevilor numai in baza legitimatiilor eliberate de catre 
Primaria comunei  Campineanca;  
5. sa supravegheze urcarea si coborarea călatorilor (elevilor), sa nu pornească 
mijlocul de transport din statii cu usile deschise sau cu calatori aflati pe scarile 
acestuia, precum si cu calatori agatati de exteriorul caroseriei;  
6. sa nu admită la transport in cadrul mijlocului de transport materii mirositoare, 
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, 
materiale explozibile, produse caustice on acide, alte materiale sau obiecte care, prin 
format ori dimensiune, pot produce daune, vatamari corporale sau, prin natura 
materialului, pot murdari pasagerii, ori alte obiecte precum si marfuri interzise la 
transportul public de calatori;  
7. sa nu imbarce calători peste capacitatea maxima admisa a mijlocului de 
transport;  
8. mijloacele de transport trebuie sa aibă inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, 
revizia tehnica periodica efectuata la termen; 
9. sa imbarce/debarce călatori numai in statiile special amenajate, prevazute in 
programul de transport; 
10. să utilizeze numai legitimatii/abonamente de calatorie cu regim special, 
agreate de autoritatea administratiei publice locale; 
11. sa nu permits transportul călătorilor decat pe baza de legitimatii/abonamente 
de călătorie valabile sau alte documente prevazute de reglementarile legale in 
vigoare; 
12. sa asigure calatorii si bagajele acestora pentru riscurile ce cad in sarcina 
operatorului de  
transport; 
13. sa tina evidenta curselor sosite si plecate, la fiecare capat de linie;  
14.     sa asigure inlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 



15. sa asigure, prin dispecerate si dotari speciale, urmarirea si coordonarea in trafic 
a mijloacelor de transport, de interventie si de depanare, precum si aplicarea cu 
operativitate a masurilor ce se impun in caz de eveniment, incident, accident sau alte 
situatii care pot afecta desfasurarea transportului, in vederea asigurarii conditiilor 
asumate privind regularitatea, siguranta si confortul;  
16. sa dispuna de echipaje de interventie si depanare dotate corespunzator pentru 
degajarea drumului public sau a can de rulare in cazul defectarii mijlocului de 
transport;  
17. sa asigure informarea anticipata a elevilor in legatura cu 
modificarea/suspendarea programului de circulatie sau a unui traseu in caz de forta 
majora;  
18. sa asigure, zilnic si ori de cate ori este nevoie, salubrizarea, spalarea si 
dezinfectarea mijloacelor de transport;  
19. sa asigure executarea transportului in conditii de regularitate, siguranta si 
confort;  
20. mijloacele de transport vor fi echipate cu instalatie de incalzire/conditionare a 
aerului in stare de functionare;  
21. sa asigure aspectul estetic corespunzator al mijlocului de transport;  
22. la partea din fata si partile laterale ale mijlocului de transport va fi 
inscriptionata denumirea executantului transportului;  
23. la bordul mijlocului de transport trebuie sa existe mijloace de prevenire si 
combatere a incendiilor, precum si ciocan pentru spart geamurile in caz de necesitate;  

Art. 21. Operatorul de transport va tine contabilitate separata pentru transportul 
public local de persoane prin curse regulate, de alte servicii conexe conform 
prevederilor legale.  

CAPITOLUL V: Drepturi si obligatii 
Art. 22. Drepturile si obligatiile operatorilor de transport care desfasoara activitati 
de transport public local de persoane prin curse regulate se prevad in prezentul 
regulament, in contractul de prestari servicii, cat si in caietul de sarcini al serviciului, 
aprobate de Consiliul Local al comunei  Campineanca. 

Art. 23. Operatorul de transport care desfasoara activitati de transport elevi prin 
curse regulate are urmatoarele drepturi:  
a) cand isi desfasoara activitatea in baza unui contract are dreptul sa intrerupa 
prestarea serviciului in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre 
autoritatea administratiei publice locale, cu obligatia de a notifica intreruperea 
prestarii serviciului in termenul si in conditiile prevazute in contractul existent;  
b) sa propuna modificarea sau ajustarea cu rata inflatiei a tarifelor aferente 
transportului public local de persoane prin curse regulate; 
c) sa utilizeze patrimoniul propriu sau cel atribuit pentru asigurarea serviciului 
public local de calatori prin curse regulate;  
d) sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public 
local de persoane prin curse regulate, conform contractului pe intreaga retea de trasee 
in comuna  Campineanca aprobate prin hotararea Consiliului Local;  
e) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse 
in caz de modificare unilaterala a contractului, a transportului elevilor prin curse 
regulate de catre delegatar, fara respectarea termenelor si conditiilor prevazute in 
acesta; 
f) sa ceara intreruperea serviciului in cazul in care continuarea activitatii ar 
conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului incredintat spre 
administrare; 



g) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, conform 
legislatiei in vigoare, se pot adresa instantei competente. 

Art. 24. Suplimentar fata de obligatiile ce decurg din prevederile prezentului 
regulament, a contractului , operatorii de transport au urmatoarele obligatii:  
a) sa respecte intocmai legile si reglementarile specifice serviciului de transport 
persoane efectuat prin curse regulate; 
b) sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor legale care reglementeaza 
acest domeniu de activitate; 
c)  sa respecte sarcinile asumate potrivit hotararii de atribuire a serviciului de 
transport elevi pe intreaga retea de trasee in comuna  Campineanca; 
d) sa respecte indicatorii de performanta si de calitate stabiliti in prezentul 
regulament; 
e)  sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al elevilor la activitatea de 
transport public local de persoane prin curse regulate; 
f) sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor in efectuarea activității de 
transport public local de persoane prin curse regulate; 
g) sa efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform 
prevederilor programului de circulatie, in conditii de calitate, siguranta, regularitate 
si confort; 
h) sa asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate;  
i)  sa coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de elevi;  
j) sa puna la dispozitia elevilor mijloace de transport care sa indeplineasca 
conditiile impuse de legislatia in vigoare privind siguranta circulatiei, curatenia 
acestora si protectia mediului;  
k) sa efectueze intretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se 
impun, in limita bugetului aprobat, la bunurile date in administrare de catre delegatar, 
conform programelor de intretinere, reparatii, dotari si investitii aprobate de acesta;  
1) In cazul in care sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 
natura sa conduca la reducerea activitatii, sa notifice de indata acest fapt 
administratiei locale, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea 
continuitatii activitatii;  
m) sa încheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport 
detinute, precum si asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare privind asigurarile; 
 
n) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate in cadrul 
serviciului 
contractat;  
o) sa asigure accesul organelor de control la informatiile privind executarea 
serviciului de transport si modul de exploatare a mijloacelor de transport, a 
infrastructurii aferente;  

p) sa planifice efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 
periodice pentru mijloacele de transport, astfel meat sa se asigure respectarea 
programului de circulatie si a prevederilor reglementarilor legale In vigoare privind 
siguranta rutiera;  

r) sa detina la sediul social urmatoarele documente, în functie de tipul de 
transport public local efectuat:  



- asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad in sarcina transportatorului;  
- cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in 
proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute in baza unui contract de leasing;  
- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;  
- avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca 
permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii 
auto;  

- toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care 
au stat la baza eliberarii licentei de transport, a licentelor de traseu si a 
atribuirii prin contract a serviciului;  

- documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a 
persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei; 
 
- evidenta si planificarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 
periodice pentru mijloacele de transport;  
- evidenta accidentelor de circulatie, documentele de cercetare administrativa a 
accidentelor de circulatie, precum si notele informative transmise de si catre Primaria 
comunei  Campineanca;  
- alte documente prevazute de reglementarile legale in vigoare;  
s) sa fumizeze autoritatii administratiei publice locale, respectiv autoritatilor de 
reglementare competente conform legii, informatiile solicitate si sa asigure accesul 
la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul, necesare 
verificarii si evaluarii modului de prestare a serviciului; 
 
s) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
aduse din culpa, conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu sunt 
acoperite prin polite de asigurare;  
t) sa asigure finantarea pregatirii profesionale si efectuarea examinarilor medicale 
si psihologice ale propriilor angajati;  
t) sa puna In aplicare metode performante de management, care sa conduca la 
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale 
impuse de normele legale in vigoare privind achizitiile de bunuri, lucrari si servicii;  
u) sa desfasoare serviciul pe criterii de competitivitate si eficienta economica;  
v) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea si exploatarea eficienta a bazei 
tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 
Art. 25. Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport elevi, persoane 
fizice sau juridice. 
Art. 26. (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele: 
a) sa beneficieze, liber si nediscriminatoriu, de prevederile prezentului regulament 
al serviciutui de transport elevi prin curse regulate, aprobat de Consiliul Local al 
comunei  Campineanca; 
b) sa aiba acces la informatiile publice cu privire la serviciul de transport elevi 
prin curse regulate. Autoritatea locala are obligatia de a comunica informatii cu 
privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structure si la clauzele contractuale 
care sunt de interes public; 

a) sa le fie aduse la cunostinta hotararile Consiliul Local al comunei  
Campineanca, cu privire la transportul elevilor prin curse regulate;  



b) sa conteste hotararile Consiliul Local, in vederea prevenirii sau repararii 
unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, in conditiile legii;  

c) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, despagubiri sau 
compensatii pentru daunele provocate lor de operatorul de transport rutier, privind 
nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul serviciului de transport elevi prin 
curse regulate;  

d) sa sesizeze autoritatea administratiei publice locale, once deficiente 
constatate in efectuarea serviciilor de transport elevi prin curse regulate si sa faca 
propuneri vizand inlaturarea acestora; 

Art. 27. Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt urmatoarele: 

a) sa detina legitimatii de calatorie valabile emise de Primaria comunei  
Campineanca; 

 b) sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public 
sau privat;  

c) sg aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor 
de servicii, precum si cu ceilalti utilizatori. 
 

CAPITOLUL VI: Indicatori de performanta 
 

Art. 28. (1) Indicatorii de performanta privind efectuarea transportului de elevi 
prin curse regulate, anexati prezentului regulament, sunt urmatorii: 
 

1. numarul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a intarziat 
executarea transportului fata de programul de circulatie;  

2. numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul elevilor pe o 
perioada mai mare de 24 de ore;  

3. numarul de elevi afectati de situatiile prevazute la pet. 1 si 2;  

4. numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul 
necesar pentru realizarea programului de circulatie; 

5. numarul de reclamatii privind calitatea transportului, dintre care: 
- numarul de reclamatii justificate, 
- numarul de reclamatii rezolvate, 
- numarul de reclamatii la care nu au primit raspuns in termenele legale; 
6. numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de 
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie; 
7. vechimea mijloacelor de transport si dotarile de confort pentru elevi; 
8. despagubirile platite de catre operatorii de transport/transportatorii autorizati 
pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea 
transportului; 
9. numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind 
nerespectarea prevederilor legale; 
10. numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a 
operatorului de transport; 



11. in efectuarea serviciului de transport elevi se vor respecta indicatorii de 
performanta prevazuti in prezentul regulament, aprobat de Consiliul Local al comunei  
Campineanca. 
12. Consiliul Local al comunei  Campineanca, poate aproba si alti indicatori de 
performanta in efectuarea serviciului de transport elevi prin curse regulate, pe baza 
unor studii de necesitate si oportunitate in care se va tine seama de necesitatile 
comunitatilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum 
si de cerintele reglementarilor legale in vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 
13. indicatorii de performanta se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului 
regulament. 
CAPITOLUL VII: Raspunderi si sanctiuni 
Art.  29.  Incalcarea  dispozitiilor  prezentului regulament  atrage  raspunderea  
disciplinara, 
patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile Legii 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum 
si ale actelor normative legale, in vigoare, din domeniul transporturilor rutiere. 
Art. 30. Constituie contraventie in domeniul transportului, daca nu a fost savarsita in 
astfel de conditii incat sa constituie infractiune, potrivit Codului Penal si se 
sanctioneaza cu amenda fapte ale operatorilor de transport care presteaza serviciului 
de transport elevi si care intra sub incidenta legislatiei in vigoare. 
Art. 31. Constituie contraventie in domeniul transportului, daca nu a fost savarsita in 
asttel de conditii incat sa constituie infractiune, potrivit Codului Penal, si se 
sanctioneaza cu amenda faptele savarsite de elevi si care intra sub incidenta legislatiei 
in vigoare. 
Art. 32 Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Art.33. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre personalul 
autoritatiilor competente cu atributii de control, conform legii. 

Art.34. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile actelor normative in 
vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Indicatori de performanta privind efectuarea activității de 

transport elevi prin curse regulate pe traseul comuna Vâlcele-
Pietroasa-Scoala Gimnaziala Ioan Campineanu 

 
 
Inidicatori, luna  Planificat Realizat 
Numarul de curse neefectuate, din total curse  %  
 Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transport pe 

o perioadă mai mare de 24 de ore față de programul de transport 
  

Numarul de elevi afectati de caderile prevazute la pct.l si 2 din 

total calatori 
%  

Numarul total de autovehicule asigurate conform progamarilor 

zilnice 
  

Numarul reclamatiilor calatorilor privind calitatea transporturilor   neplanificați  
a. numarul de reclamatii justificate   neplanificați  
b. numarul de reclamatii rezolvate din cele justificate   
c. numarul de reclamatii la care nu au primit raspuns in termen 

legal 
%  

Numarul de mijloace de transport cu vechime mai mica de 10 ani 

si atestate EURO 2 sau EURO 3 
  

Numarul prevederilor contractului propuse spre modificare 

raportat la numarul de prevederi contractuale acceptate pentru 

modificare 

  

Despagubirile platite de operatori pentru nerespectarea 

conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea 

transportului de elevi 

 %  

Numarul abaterilor privind nerespectarea de catre operator a 

conditiilor privind mentinerea licentelor de transport 
  

Numarul de controale efectuate de catre autoritatea 

administratiei publice locale operatorului raportat la numarul de 

abateri stabilite si sanctionate 

.. controale la …  

Numarul abaterilor privind nerespectarea de catre operator a 
prevederilor caietului de sarcini si a contractului de atribuire 

 neplanificat  

Numarul de accidente de circulatie la care au fost implicate 

mijloacele de transport ale operatorului 
neplanificat  
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