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          Anexa nr. 1 la Procedura la atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene 

 
 

C O N T R A C T  - C A D R U 
DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE 

PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE 
Nr. ____ din ______________ 

 

 

CAPITOLUL I 
Părţi contractante 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul administrativ în municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr. 1, 
cod fiscal 4231776 cont RO69TREZ39121350201XXXXX, deschis la TREZORERIA SLOBOZIA, tele-
fon/fax 0243/230.200, 0243/230.250 reprezentat prin MARIAN PAVEL - PREŞEDINTELE CONSI-

LIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA, pe de o parte, în calitate de DELEGATAR,  
şi 
OPERATORUL  _______________________, codul unic de înregistrare __________, cu sediul 

principal în _______________________ numărul de ordine în registrul comerţului _________________ 
localitatea ___________________, licenţa de transport sr. L.T.P nr. __________________, cont 
___________________________, deschis la __________________________________, reprezentată prin 
___________________, având funcţia de administrator, pe de altă parte, în calitate de DELEGANT, 
au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii. 

 
CAPITOLUL II  

Obiectul contractului de delegare a gestiunii 
 

Art. 1.  Obiectul contractului constă în:  
a) delegarea gestiunii servciului de transport public judeţean de persoane în vederea asigurării în 

continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul _________________ 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 b) dreptul şi obligaţia de a utiliza și exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a judeţului 
Ialomiţa.  

Art. 2.  Obiectivele delegatarului sunt:  
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe 

teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale din județul Ialomița; 
     b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public județean; 
     c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor 
transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 
     d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor auto-
rizaţi, la piaţa transportului public județean; 
     e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public județean prin asigurarea unui cadru concu-
renţial normal, dinamic şi loial. 

 
CAPITOLUL III 

Dispoziţii generale 
 

Art.3. (1) Documentele Contractului de delegare a gestiunii sunt:  
- Regulamentul pentru efectuarea transportului județean de persoane;  
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane; 
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CAPITOLUL IV 
Durata contractului 

 
 Art. 4. Contractul intră în vigoare la data de __________________ şi încetează la data încheierii 

contractelor de servicii publice potrivit Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului  European și 
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile pubice de transport feroviar și rutier de călători și 
de abrogare a Regulamentelor (CCE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și com-
pletările ulterioare. 

 

CAPITOLUL V 
Drepturile părţilor 

 
Drepturile delegantului 
Art. 5.  Delegantul are următoarele drepturi:  
a)  să încaseze tarifele aferente transportului public județean de persoane prin curse regulate; 

     b)să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceştia şi 
pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport, în 
cazul transportului public județean de persoane prin curse regulate; 
     c) să utilizeze patrimoniul propriu sau închiriat pentru asigurarea serviciului public județean de 
călători prin curse regulate; 
     d) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public județean de persoa-
ne, în condiţiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii; 
      
    Drepturile delegatarului  

Art. 6.  Delegatarul are următoarele drepturi:  
1. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciul  public delegat, să verifice modul în care este 

satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea preala-
bilă a delegantului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului;  

2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publi-
ce aferente serviciului  public delegat;  

3. să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a contractului de delegare din motive ex-
cepţionale legate de interesul naţional sau local;  

4. să rezilieze contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegantul nu-şi respectă obligaţiile 
asumate prin contractul de delegare; 

5. să solicite motivat, în cazurile prevăzute de lege, retragerea licenţei de traseu eliberată delegan-
tului.  

 

CAPITOLUL VI 
Obligaţiile părţilor 

 
Obligaţiile delegantului  
Art. 7.  Delegantul are următoarele obligaţii:  
1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a 

caracterului cursei; 
2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; 
3.  mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara autovehi-

culului; 
4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc; 
5. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

        - materii greu mirositoare; 
        - materii inflamabile; 
        - butelii de aragaz; 
        - butoaie cu carbid; 
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        - 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; 

7. efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate fără a depăși numărul 
de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare al autovehiculului ; 

8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor între stații în alte locuri decât cele pre-
văzute în graficul de circulaţie; 

9.  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; 

10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen ma-
xim de 3 ore; 

11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de tran-
sport; 

12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi bagaje; 
13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate ca 

documente cu regim special; 
14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor valabile, pre-

cum şi a legitimaţiilor speciale; 
15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în 

mână sau în plasa portpachet. 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; 
    16. 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; 
    17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto; 
   18. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze cursele 
proprii plecate şi sosite; 
   19. să execute transportul strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
   20. să asigure realizarea tuturor curselor iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri 
de înlocuire a acestora; 
    21. să anunţe, atât Consiliul Județean Ialomița, cât și publicul călător, prin orice mijloace, cu pri-
vire la cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte cauze; 
    22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea şi cobo-
rârea călătorilor şi bagajelor; 
    23. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin efectuarea unor 
lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 
    24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe 
traseele deservite; 
    25. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie; 
    26. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare; 
    27. să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul 
de locuri pe scaune; 
    28. să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa res-
pectivă, în limita capacităţii vehiculului; 
    29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
    30. cursele dubluri efectuate pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent 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: 
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- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 
    31. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 
    32. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate potrivit normelor legale în vigoa-
re, în contextul existenței pandemiei de Covid-19; 
    33. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 
    34. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire și condiţionare a aerului în stare 
de funcţionare; 
    35. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea incen-
diilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
    36. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe drumuri 
cu aderenţă scăzută; 
      37. 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; 
     38. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
     39. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier; 
     40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toată durata desfă-
şurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 
     41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe 
zone kilometrice; 
     42. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 
     43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, 
persoane cu copii în braţe; 
     44. să execute cursele numai cu autobuze/autocare care sunt menționate în caietul de sarcini al 
licenței de traseu; 

45. de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de 
facilităţi specifice de transport, conform legislaţiei în vigoare, sub sancţiunea încetării contractului de 
delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean. 

46. să implementeze, să asigure şi să pună în aplicare setul de măsuri prevăzute de reglementările 
legale în vigoare, de prevenire şi control a virusului SARS-CoV-2.  

 
Obligaţiile delegatarului  
Art. 8.  Delegatarul are următoarele obligaţii:  
1. să elaboreze şi să aprobe Regulamentul serviciului şi Caietul de sarcini al serviciului;  
2. să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract 

de delegare;   
3. să îşi asume, pe perioada derulării contractului de delegare, toate responsabilităţile şi obligaţiile 

ce decurg din calitatea sa de proprietar;  
4. să nu-l tulbure pe delegant în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;  
5. să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de 

lege;  
6. să notifice delegantului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor 

acestuia;  
7. să verifice periodic următoarele:  
a) serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora;  
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă; 
c) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegant şi utilizatori;  
8. să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate clauzele 

acestuia de către delegant; 
9. să informeze delegantul, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infra-

structura rutieră pe traseul deservit de acesta. 
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CAPITOLUL VII 
Tariful  practicat  

  

Art.9. (1) Tariful pentru un bilet de călătorie valabil pe distanţa dintre autogara-localitatea de 
plecare şi autogara/localitatea de sosire, aşa cum sunt precizate în Programul de transport  public judeţean 
de persoane, prin curse regulate, la data semnării prezentului contract, este de _____________________.       
Operatorul poate solicita în decursul derulării contractului ajustarea/modificarea tarifului pe călătorie, în 
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr.  272/2007 pentru aprobarea Normelor-
cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi 
judeţean de persoane modificat prin Ordin nr. 134 din 18 aprilie 2019, dacă situaţia o impune şi cu 
respectarea prevederilor legale în materie. 

Art. 10. (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor Normelor metodo-
logice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handi-
cap aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018, beneficiază de gratuitatea transportului următoa-
rele categorii de persoane: 
    a) persoanele cu handicap grav; 
    b) persoanele cu handicap accentuat; 
    c) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora; 
    d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
    e) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora; 
    f) persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu; 
    g) asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care au afecţiuni renale care necesită he-
modializă în alte localităţi decât cele de domiciliu. 

(2) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, 
de gratuitatea transportului, se asigură din bugetul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, în conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VIII 
Încetarea contractului 

 

Art. 11.  Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:  
a) prin acordul părţilor; 
b) la expirarea duratei stabilite în contract; 
c) prin denunţare unilaterală, de către delegatar, cu condiţia notificării prealabile a delegantului cu cel 
putin 60 de zile  înainte de data încetării contractului; 
d) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegantului;      
e) în situaţia pierderii calităţii de operator de transport, din orice cauză, de către delegant; 
f) la cererea motivată a operatorului de transport transmisă cu 30 de zile înainte de încetarea efectuării tra-
seului, cerere acceptată de Consiliul Județean Ialomița; 
g) alte cauze prevăzute de lege; 
h) în condițiile art. 4 din prezentul contract; 
  

CAPITOLUL IX 
Forţa majoră 

 
Art. 12. (1)Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin prezen-

tul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.  
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a pre-

judicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
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(4) Partea care invoca forta majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile şi 
în mod complet, producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile 
în vederea limitării consecinţelor lui.  

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract de 
delegare a gestiunii, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  

 

CAPITOLUL X 
Rezilierea contractului de delegare a gestiunii 

 

Art.13. (1) Măsura rezilierii contractului se poate lua de către delegatar ca urmare a neîndeplinirii 
în mod repetat, fără motive temeinice, de către delegant, a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale, 
numai în urma unui preaviz adresat delegantului, şi se poate pune în aplicare după 60 de zile lucrătoare de 
la data primirii acestuia. 

(2) Prezentul contract este reziliat de plin drept, fără notificare, punere în întârziere sau îndeplinirii 
vreunei alte formalităţi prealabile, în următoarele cazuri: 
a) la declanşarea procedurii falimentului împotriva delegantului; 
b) prin retragerea sau încetarea valabilităţii licentei de transport a delegantului. 

 

CAPITOLUL XI 
Răspunderea contractuală 

 

Art.14. (1) Încălcarea prevederilor contractului atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraven-
ţională dup caz. 

(2) Delegantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe 
toată durata de valabilitate a contractului. Delegatarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru pre-
judiciile cauzate terţilor rezultate din executarea contractului.  

 

CAPITOLUL XII 
Litigii 

 

Art.15.  Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. 

Art.16.  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa 
instanţelor judecătoreşti române competente, potrivit legii. 

 
CAPITOLUL XIII 

Dispoziţii finale 
 

Art.17.  Limba care guvernează contractul este limba română. 
Art.18. (1) In contextul încheierii şi executării Contractului, părţile vor prelucra o serie de date cu 

caracter personal, respectiv: 
(i) Datele cu caracter personal al persoanelor de contact ale Delegatarului (Persoanele de contact 

ale Delegatarului) dezvăluite de Delegatar către Delegant; 
(ii) Datele cu caracter persoanal ale persoanelor de contact ale Delegantului dezvăluite Delega-

tarului.  
(2) Scopul furnizării datelor cu caracter personal către Delegant este strict legat de derularea pre-

zentului contract, inclusiv comunicările aferente strict derulării contractului. 
(3) Delegantul se obligă  să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte pre-
lucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

(4) În cazul în care este necesară transmiterea unor date cu caracter personal de către Delegant 
către alte entităţi (spre exemplu, subcontractanti, împuterniciţi, asociaţi, etc), prentru executarea contrac-
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tului, Delegantul se va asigura că entitatea anterior menţionată se va obliga să respecte prevederile Regu-
lamentului general privind protectia datelor, anterior menţionat, inclusiv să utilizeze datele cu carac-ter 
personal transmise doar în scopul furnizat, cu asigurarea respectării confidenţialităţii. 

(5) Atât Delegatarul (în calitate de operator de date) cât şi Delegantul (în calitate de operator de 
date) se vor asigura că:  

(i) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegatarului vor fi dezvăluite către 
delegant doar în scopul încheierii şi executării prezentului Contract, conform prevederilor alin. (2). Dele-
gantul va prelucra aceste date doar în scopul menţionat la alin. (2) cu respectarea Regulamentului general 
privind protecţia datelor. 

(ii) Datele cu caracter personal ale Persoanelor de Contact ale Delegantului (inclusiv eventualele 
date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale subcontractanților/asociațiilor/împuterniciţilor/ a 
altor asemenea entități ale contractantului care au fost comunicate achizitorului) vor fi prelucrate doar 
pentru scopul încheierii şi executării contractului. 

(iii) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea tuturor obligațiilor ce revin acestora 
în calitate de operator de date cu caracter personal conform legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor 
cu caracter personal. 

(6) Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul gene-
ral privind protectia datelor) se aplică în mod direct, prioritar şi imediat în executarea prezentului con-
tract. 

Art.19. În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevede-
rilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului Civil şi ale altor acte normative incidente. 

Art.20.  Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale. 
Prezentul contract a fost semnat astăzi, ___________________________ şi s-a încheiat în 2(două) 

exemplare originale, 1(unu) pentru delegatar şi 1(unu) pentru delegant.   
              

 

DELEGATAR,                                                                       DELEGANT,   
               JUDEŢUL IALOMIŢA 

 
         PREȘEDINTE, 

                   MARIAN PAVEL 
 

 

 

       Director Executiv Adjunct D.C.O, 
              Iulian Grigorin Dogaru 

 

 

 

                  Vizat legalitate, 
 
 
 
                   Șef Serviciu, 
               Mariana Stanciu 


