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HOTĂRÂREA NR.69 

privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane  
prin curse regulate în Municipiul Mangalia –TRASEU MANGALIA – LOCAL 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, 

 Având în vedere: 
 Proiectul de hota ra re nr.60/24.03.2020 init iat de Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 
 Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re nr.19626 din data de 24.03.2020; 
 Raportul de specialitate al Direct iei Gospoda rire Urbana  s i Servicii de Utilita t i Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia, î nregistrat cu nr. R19626/13.04.2020; 
 Raportul de specialitate al Compartimentului Transport Local î nregistrat sub nr.18670/17.03.2020 

privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe ruta Mangalia 
– Local; 

 Prevederile art.3 din H.C.L. nr.182/23.12.2010 privind atribuirea î n gestiune delegata  a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate î n Municipiul Mangalia, prin care a fost aprobat 
Regulamentul privind organizarea s i funct ionarea serviciului de transport public local î n Municipiul Mangalia, 
inclusiv pentru traseul Mangalia – Local,  conform anexei nr.2 la actul administrativ; 

 Proiectul ,,Sprijinirea Mobilita t ii Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, jud. Constant a, init iat 
la nivelul Municipiului Mangalia; 

 Prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modifica rile s i completa rile 
ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.51/2006 pentru serviciile comunitare de utilita t i publice, cu modifica rile s i 
completa rile ulterioare;  

 Prevederile O.U.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modifica rile s i completa rile ulterioare ; 
 Prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local s i a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local,  
cu modifica rile s i completa rile  ulterioare ; 

 Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucra ri s i concesiunile de servicii, cu modifica rile 
s i completa rile ulterioare ; 

 Prevederile H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucra ri s i de servicii din Legea nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucra ri s i concesiunile de servicii; 

 Prevederile  Regulamentului (CE) nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar s i rutier 
de ca la tori s i de abrogare a Regulamentelor (CEE)  nr.1191/69 s i nr.1107/70 ale Consiliului; 

 Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparent a decizionala  î n administrat ia 
publica , republicata , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

 Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism s i Industrie s i al Comisiei 
Urbanism Amenajarea Teritoriului s i Juridica  din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) şi lit.d), coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) 
art.240, art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate în Municipiul Mangalia –Traseu Mangalia – Local, conform anexei nr.1,  care se constituie parte 
integrantă din prezentul act administrativ. 
 
Art.2 (1) Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, pentru Traseul Mangalia – Local. 
             (2) Atribuirea se va face prin procedura simplificată, în condițiile legii. 
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Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate în Municipiul Mangalia, pentru Traseul Mangalia – Local, prevăzută în anexa nr.2, care face 
parte integrantă din prezentul act administrativ, cuprinzând următoarele documente: 

 Fişa de date; 
 Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Mangalia  pentru Traseul Mangalia – Local; 
 Programul de transport pentru Traseul Mangalia – Local, actualizat în conformitate cu cerinţele 

de transport; 
 Criteriile de eligibilitate a ofertanţilor pentru atribuirea contractului  de delegare a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia pentru Traseul 
Mangalia-Local; 

 Proiectul contractului  de delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate în municipiul Mangalia pentru Traseul Mangalia-Local; 

 Formulare – anexe. 
 
Art.4 Se aprobă constituirea comisiei de licitaţie, cu următoare componenţă: 
 
 Preşedinte:  -  GEORGESCU DAN, Administrator public; 
 Secretar: -  PAŢA CRISTINA, Consilier Birou Achiziţii; 
 Membru: -  ZAMFIR LAURENŢIU, Director executiv Direcţia Poliţia Locală; 
 Membru: -  NĂSTASE CLAUDIU VALENTIN, Consilier Compartiment Transport Local; 
 Membru:  -  ARGINTARU IULIANA, Consilier Juridic Compartiment juridic D.G.U.S.U.P.; 
 Membru: -  ENACHE PAUL,  Arhitect Şef; 
 Membru: -  ŞERBAN GHEORGHE,  Consilier Birou A.D.P.P. 
 

Membri supleanţi: 
-  CALOTĂ IONICA, Consilier Birou A.P.T.D.P.; 
- STOICA LIVIU, Consilier juridic Compartiment juridic D.G.U.S.U.P.; 
- GĂNESCU RAMONA, Consilier Birou Investiţii; 

 
Art.5 Consiliul Local al Municipiului Mangalia va aproba finalizarea procedurilor legale printr-o hotărâre 
ulterioară privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local public local de 
persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia – Local către ofertantul declarat 
câştigător. 
 
Art.6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Mangalia, cu sprijinul aparatului de specialitate, să ducă la 
îndeplinire obiectul prezentului proiect de hotărâre. 
 
Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre persoanelor nominalizate și 
direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, 
Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice 
pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 30.04.2020 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 

Contrasemnează 
Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.69/30.04.2020 
  
  
   
 

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND 
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE   

PRIN CURSE REGULATE PE RUTA MANGALIA – LOCAL 
 
 
 

În vederea inițierii procedurii privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local în 
municipiul Mangalia, se elaborează prezentul Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de transport public local în municipiul Mangalia.  
 

A. Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui gestiune 
urmează fie delegată 
 

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică 
si cuprinde totalitatea acțiunilor si activităților de utilitate publică si de interes economic si social 
general, desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local. 

Serviciul de transport public local, se efectuează pe toată raza administrativ – teritorială a 
municipiului Mangalia. 

Pe raza Municipiului Mangalia, în prezent sunt aprobate în vederea exploatării 2 (două) trasee 
de transport public local de calatori prin curse regulate. Aceste trasee sunt: 

 Mangalia – Olimp; 
 Mangalia – Local; 

Traseul Mangalia – Olimp este exploatat, din anul 2019, de către operatorul S.C. SEASIDE TOUR 
S.R.L., în timp ce traseul Mangalia - Local a fost exploatat anterior de către operatorul  S.C. THUNDER 
TRUCK S.R.L. pe o durată de 6 ani, urmând ca pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public 
de persoane pe acest traseu să fie iniţiată o nouă procedură de achiziţie publică de servicii, în conditiile 
legii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completarile ulterioare, Serviciile publice de transport local și județean se pot 
administra prin atribuirea acestora în următoarele modalități: 

a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată. 

 Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local și județean se face, în 
condițiile Legii nr.92/2007,cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri adoptate de consiliile locale, în baza 
unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui 
mai bun raport preț/ calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-
teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. 

 Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului public de 
transport local se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului 
serviciului public de transport local  elaborat de autoritățile locale de transport și aprobat prin hotărâre 
a consiliului local. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
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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 cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit 

prestarea serviciului public de transport local și județean și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit 
legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului 
public de transport local și județean, precum și administrarea sistemului de utilități publice 
aferente.Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără 
aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Gestiunea delegată se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 
serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, 
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile 
proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în 
continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică 
punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum 
și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme. 

 
Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile 

administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, 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.  

 
Documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 

călători se întocmește de autoritatea de transport,  se aprobă prin hotărâre a autorității locale 
competente și include, în mod obligatoriu, următoarele:  

a) formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor 
care o însoțesc; 

b) programul de transport; 
c) criteriile de calificare și selecție a ofertelor; 
d) criteriul de atribuire a contractului; 
e) modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului; 
f) valoarea estimată a contractului. 
 
Prin urmare, în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completarile ulterioare, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităti publice, cu modificările și completarile ulterioare, Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local, O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere de mărfuri, Legii 
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și H.G. nr.867/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevderilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări și de servicii, pentru asigurarea continuității executării acestui tip de serviciu 
comunitar se impune atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 
în Municipiul Mangalia, unui operator de transport, prin organizarea unei proceduri publice de 
atribuire, în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în vigoare. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200897
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200898
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/200899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
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 B. Situația economico - financiară actuală a serviciului și starea tehnică a sistemului 
aferent acestuia 
 

1.Traseul Mangalia – Olimp 
La data începerii derulării contractului de concesiune a transportului public local de călători 

nr.22497 din 08.04.2019, concesionarul a primit în obiectul concesiunii, dreptul de exploatare al 
următorului traseu: 

 Mangalia – Olimp; 
Sistemul de utilități publice prin care se realizează aceasta activitate este compus din:  
- calea de rulare; 

 - stațiile de îmbarcare – debarcare călători aferente traseelor de mai sus sunt prevăzuteîn anexa 
nr. 2.1 la Caietul de sarcini al procedurii de licitație pentru delegarea de gestiune a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate; 
 - dotările acestor stații. 

 
2.Traseul Mangalia- Local 
În vederea derulării contractului de concesiune a transportului public local de călători pe traseul 

Mangalia-Local, concesionarul va primi în obiectul concesiunii, dreptul de exploatare al următorului 
traseu: 

 Mangalia – Local; 
Sistemul de utilități publice prin care se realizează aceasta activitate este compus din:  
- calea de rulare; 

 - stațiile de îmbarcare – debarcare călători aferente traseelor de mai sus sunt prevăzuteîn anexa 
la Caietul de sarcini al procedurii de licitație pentru delegarea de gestiune a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate; 
 - dotările acestor stații. 
 Starea sistemului de utilități prezentat este bună, urmând ca, funcție de posibilitățile de investiții 
și de programele de dezvoltare pe care le are în vedere Primăria Municipiului Mangalia, acesta se va 
îmbunătății pe parcursul exploatării pe perioada contractului de concesionare a serviciului de 
transport public de călători. 
 
 

C. Investițiile necesare pentru modernizarea, îmbunătățirea calitativă si cantitativă, 
precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului 
 

Pentru exploatarea și dezvoltarea delegării de gestiune în condiții normale și în conformitate cu 
necesitățile de transport ale locuitorilor municipiului Mangalia, în documentația de atribuire ce va fi 
organizată, se vor prevedea : 
 - condițiile de dotare pe care trebuie să le întrunească operatorii de transport  (așa cum sunt 
definite de O.U.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere), care vor participa la licitația serviciului 
de transport public local în municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia-Local; 
 - condițiile sociale si de mediu; 
 - extinderea serviciului. 
 
 
 D. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local  
 
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, se atribuie de către autoritățile 
administrației publice locale, pe baza de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune 
delegată sau prin alte modalități prevăzute de lege. 
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Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, 
se întocmește de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administrației 
publice locale ca autorități de autorizare, pe baza normelor-cadru privind organizarea și derularea 
delegării gestiunii serviciului, elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice. 
 
Autoritățile de autorizare pot decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu, sau grupe de trasee 
distincte, în cazul în care traseele cuprinse în programul de transport nu pot fi deservite de un singur 
operator de transport rutier. 
 
Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Mangaliape traseul 
Mangalia-Local,  se impune a fi atribuit unui operator de transport, care să asigure satisfacerea unor 
cerințe si nevoi de utilitate publică a comunității locale, în conformitate cu prevederile Ordinului 
nr.972/2007 al Ministerului Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini –cadru al serviciilor de transport public 
local și anume : 
 a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației si ale operatorilor economici pe 
teritoriul administrativ teritorial al municipiului Mangalia; 
 b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local; 
 c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a 
persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări; 
 d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor 
autorizați; 
 e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial 
normal, dinamic si loial. 
 
             În ceea ce priveşte riscul de operare, trebuie menţionat faptul că atribuirea unei concesiuni de 
servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare 
economică, în legătură cu exploatarea serviciilor respective. 
 
Toate celelalte condiții care trebuie îndeplinite de către un operator de transport, pentru asigurarea 
executării în condiții de regularitate, siguranță și confort al serviciului de transport public local în 
municipiul Mangalia, vor fi prezentate în documentația ce se va elabora de Compartimentul Transport 
Local, compartiment licențiat de către A.N.R.S.C. conform autorizației nr.0224 din data de 26.03.2009. 
 
 
 E.  Nivelul minim al redevenței, după caz. 
 
Funcție de obiectivele ce se vor preda în obiectul concesiunii, cât și al altor elemente, nivelul minim al 
redevenței ce va fi plătită de câștigătorul procedurii de atribuire, se vor stabili ulterior în cadrul 
documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului. 
 
 
 F. Durata estimată a contractului de delegare. 
 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 
b) contract de achiziție publică de servicii. 

 
Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenţei. 
În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.100/2016privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii,  contractul de concesiune de servicii este contractul cu titlu oneros, asimilat 
potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe autorități/ entități 
contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări 
prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este 
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reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept 
însoțit de o plată, iar contractul pe termen lung este contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel 
puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă 
care constă în execuția de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite 
astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil. 
 
De asemenea, potrivitart.28 alin.1 lit.a) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local 
”Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se stabilește prin contracte de delegare a 
gestiunii de către autoritățile administrației publice locale și trebuie să fie corelată cu durata medie de 
amortizare a tuturor mijloacelor de transport deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 
dar nu mai mult de 10 ani pentru transporturile realizate cu autobuze.” 

 
Prin urmare, ținând cont de faptul că Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 
de servicii și H.G. nr.867/2016 de aprobare a Normelor metodologice, impun o serie de condiții 
suplimentare pentru atribuirea  unui contract de concesiune de servicii pe termen lung și luând în 
considerare dispozițiile legale incidente în domeniu, propunem o durată de 2 - 4 ani pentru noul 
contract de delegare de gestiune a serviciului de transport public de călători în municipiul Mangalia pe 
traseul Mangalia- Local,  cu posibilitatea denunţării unilaterale a  acestuia la solicitarea expresă a 
autorităţii contractante, în situaţia în care interesul naţional sau local, o impune.  

 
G. Concluzii finale 
 Delegarea gestiunii acestui serviciu se motivează prin condițiile specifice municipiului Mangalia, 

și anume: 
- inexistența unui operator de transport, structura proprie a autoritățiipublice locale sau a unei 

asociații de dezvoltare comunitară; 
- imposibilitatea economicăși financiară, în prezent,  a înființării unei astfel  destructuri; 
- existenta, î nca î n derulare, a Proiectului ,,Sprijinirea Mobilita t ii Urbane Durabile la nivelul 

Municipiului Mangalia, jud. Constant a,, init iat la nivelul Municipiului Mangalia; 
- experiența acumulatăîn această activitate, experiență care dovedește că delegarea gestiunii 

serviciului este benefică municipiului Mangalia, atât din punct de vedere economico-financiar, cât si din 
punct de vedere social. 
 

 
Având în vedere cele prezentate anterior, prezentul studiu recomandă, ca soluţie optimă,  

gestiunea delegată, respectiv concesionarea serviciului public de transport persoane în 
municipiul Mangalia unui operator de transport, prin organizarea unei proceduri publice de atribuire, 
în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în vigoare. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 69/30.04.2020 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE  
Pentru atribuirea contractului de concesiune având ca obiect  

”delegarea gestiunii serviciului public de transport local prin curse regulate în municipiul 
Mangalia, Traseu Mangalia – Local” 

 
60112000-6 – Servicii de transport rutier public 

 
 

PROCEDURĂ APLICATĂ: PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
 

 

 

I. FIȘA DE DATE  

II. CAIETUL DE SARCINI 

III. PROGRAMUL DE TRANSPORT  

IV. CRITERIILE  DE ELIGIBILITATE 

V.PROIECTUL  CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 

VI. FORMULARE – anexe 
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FIȘA DE DATE  
 

A. FORMALITATILE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE ÎN LEGĂTURĂ CU PROCEDURA DE ATRIBUIRE ÎN 
CAUZĂ, PARTICULARIZATE ÎN FUNCŢIE DE CONTEXTUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ CONCESIUNEA 
 
1) Limbade întocmire a ofertei: limba română. 
2) Oferta însoțită de DUAE: se va depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Mun. Mangalia,  
Șos. Constanţei, nr.13, jud. Constanţa. 
3)Valoarea estimată – 1.726.235 lei, fără T.V.A. 
La estimarea valorii concesiunii de servicii s-a utilizat ca metoda de calcul însumarea valorii 
tuturor serviciilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitatea contractantă. 
Estimarea valorii contractului, conform Programului de transport stabilit, a avut în vedere 
următoarele: 
-  Pe perioada anului  (365 zile), vor fi transportați 56 călători/oră x 14 ore/zi x 365 zile x 2 lei 
(prețul actual al unei călătorii) = 572.320lei, inclusiv T.V.A.; 
- Pe perioada anului  (365 zile), vor fi transportați 14 călători/oră x 11 ore/zi x 365 zile x 2 lei 
(prețul actual al unei călătorii) = 112.420 lei, inclusiv T.V.A.; 
Rezultă că valoarea estimată (inclusiv T.V.A.) pentru perioada desfășurării contractului (3 ani) 
este de 2.054.220 lei. 
4) Aspectele/cerințele care pot face obiectul DUAE: 
Motivele de excludere, cerințele privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, cerințele 
privind capacitatea tehnică și profesională. 
5) Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de prezentare a 
ofertelor/candidaturilor 
Data-limită de primire a solicitărilor de clarificări: nu mai târziu de 15 zile, înainte de data-limită 
stabilită pentru prezentarea ofertelor. 
Data-limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: nu mai târziu de 10 zile înainte 
de data-limită stabilită pentru prezentarea ofertelor. 
6) Garanție de participare: 17.262  lei (1% din Valoarea estimată). 
B.OBIECTUL CONTRACTULUI 
B.1) DESCRIERE 

B.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 
Delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 
B.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor: Servicii 
Prestări de servicii pentru comunitate                    
Locul principal de prestare: Municipiul Mangalia 
B.1.3) Procedura implică 
Un contract de concesiune 
B.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 
Delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 
municipiul Mangalia. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani și privește servicii de transport 
persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia, TRASEU MANGALIA – LOCAL. 
B.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 
 Vocabular principal  
Obiect principal Servicii de transport 

rutier public 
 

B.1.6) Împărțire pe loturi 
Un singur lot                       

B.2)CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
Contract de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate în municipiul Mangalia. Contractul se va încheia pe o perioadă de 3 ani și privește 
servicii de transport persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului –  traseu Mangalia-Local. 
Autoritatea contractantă are dreptul sa denunţe unilateral Contractul de delegare de gestiune, cu un 
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termen de preaviz de 30 zile şi  fără plata de despăgubiri, de orice natură,  în situaţia în care interesul 
local sau naţional, o va impune. 
Ofertanții vor putea solicita clarificări nu mai târziu de 15 zile înainte de data stabilită pentru 
prezentarea ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde numai solicitanților de clarificări 
adresate de operatorii economici care au respectat termenul anterior precizat, astfel încât răspunsul 
la solicitările de clarificări să fie transmis de către autoritatea contractantă cu maxim 10 zile înainte 
de data limita de depunere a ofertelor. 
B.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Termen de finalizare contract: 2023 (3 ani de la semnarea contractului de către părți). 

B.4)AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
Contractul va fi ajustat după următoarea metodă: 
Tariful în vigoare se poate modifica pe baza propunerilor fundamentate ale operatorului economic 
numai după aprobarea acestuia prin hotărâre a Consiliului Local, în următoarele situații: 
-ori de câte ori este nevoie ca urmare a unor schimbări legislative ce au ca rezultat creșterea unor taxe 
folosite la fundamentarea tarifelor, proporțional cu aceste modificări. 
-posibilitatea de actualizare semestrială a tarifelor aferente transportului public local de persoane prin 
curse regulate cu rata inflației. 
 
C: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
C.1) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

C.2.1) Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea 
în registrul comerțului sau al profesiei 
C.2.1.a) Situația personală a candidatului sau ofertantului: 

1. 1.Ofertanții/ofertanții asociați, subcontractanții și terții susținători NU trebuie să se regăsească în 
situațiile prevăzute la art. 79-81din Legea nr. 100/2016.  

2. 2.Ofertanții (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a 
neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate vor avea obligația 
completării și prezentării inițiale a DUAE cu informații aferente situației lor. 
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile  face 
dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea A.C., de regulă a 
următoarelor informații și documente:  

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilorcu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul 
prezentării; 

 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv; 

 după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia 
de derogările prevăzute la art. 80, alin.(5), art. 81, alin.(2), art. 84 din Legea nr.100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

 alte documente edificatoare, după caz. 
Atenționări speciale: 

a) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage 
respingerea acesteia ca inacceptabilă.  

b) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 
susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 
acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora 
odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele 
inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale 
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind 
necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 

3.Ofertanții trebuie să respecte Regulile de evitare a conflictului de interese, în consecință se va 
prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.43 și 44 din Legea 
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nr.100/2016 pentru ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători. Declarația va fi 
prezentată odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, 
subcontractant). Se va completa Formularul nr.1. 
În vederea completării acestei declarații precizăm că persoanele cu funcții de decizie din cadrul 
autorității contractante sunt:  
…………………………………………………………………… 
C.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
1.Operatorul economic ofertant trebuie să fie deținătorul unei autorizații de transport. 
Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va depune copia autorizației pentru transport rutier de 
persoane. 
2.Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului 
3.Certificat constatator în termen privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de la plata impozitelor și 
taxelor către bugetul de stat și bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor 
4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului din care să rezulte că nu se 
află într-una din situațiile prevăzute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările 
și completările ulterioare. 
În etapa de ofertare ofertanții/subcontractanții/terții susținători vor completa DUAE, urmând ca 
documentele justificative sau pentru ofertanții străini, documente echivalente emise în conformitate 
cu legislația aplicabilăîn țara de rezidență, să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante 
numai de ofertantul clasat pe I loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării 
ofertelor. 
Autoritatea contractantă solicită oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să 
dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. 
În etapa de ofertare se va completa DUAE cu informații aferente situației lor, de către toți operatorii 
economici participanți la procedura: ofertanți / ofertanți asociați / subcontractanți propuși, terți 
susținători. Documentele justificative actualizate care demonstrează îndeplinirea cerințelor 
prezentei secțiuni în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, se vor depune odată cu oferta, 
după cum urmează: 
(Persoanele juridice străine, au posibilitatea prezentării de documente echivalente, emise în 
conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență-acolo unde este aplicabil) 
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Teritorial.În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul este alta decât 
România, apartenența din punct de vedere profesional va fi dovedită cu documente din țara de 
origine, conforme legii țării de rezidență a operatorului economic. Forma de înregistrare ca persoana 
juridică, obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a executa lucrările solicitate, 
administratori/împuterniciți legali să reprezinte societatea, capital social, filiale/sucursale/puncte 
de lucru, durata societății. 
Nota:1.În cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici, 
individual, pentru partea din contract pe care o realizează. 
Din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului 
trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile 
cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data prezentării acestora. 
2.Dovada plății garanției de participare. 
3. Licența pentru transport rutier de persoane eliberată de ARR, valabilă. 
C.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 
 

Informații ți formalități necesare pentru evaluarea 
respectării cerințelor menționate: 

C.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
C.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: NU 
Actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 

 Lege nr.92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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 Lege nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.109/14 iulie 2005 privind transporturile 
rutiere cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 
 H.G. nr.867/201 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesionare de lucrări şi concesiune de servicii din 
Legeanr.101/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de 
Soluționare a Contestațiilor. 

 
C.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificărileprofesionale ale 
membrilor personalului responsabili pentru prestareaserviciilor respective: NU  

D.1) TIPUL PROCEDURII 
D.1.1) Tipul procedurii 
Procedura simplificată-cf. art.11 alin.(2) din Legea nr.100/2016 şi art.73 din H.G. nr.867/2016. 

D.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
D.2.1) Criterii de atribuire 
Cel mai bun raport calitate-pret 
Comisia de licitaţie va face evaluarea ofertelor pe baza următorilor factori: 

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei – tariful biletului/persoana 
Descriere: Prețul cel mai mic oferit pe bilet 
Pondere: 10% 
Algoritm de calcul: Prețul cel mai mic oferit pe bilet – 10 pct. 
Pe măsură ce prețul crește cu 0.1 lei, punctajul scade cu cate 0.1 puncte. 
 

  2.Denumire factor evaluare: Redevența 
Descriere: Redevența maxima plătită de operator 
Pondere: 10% 
Algoritm de calcul: Redevența cea mai mare plătită de un operator – 10 pct.  
Pe măsură ce redevența scade, punctajul va scădea proporțional cu scăderea redevenței. 
 

  3.  Denumire factor evaluare: Asigurarea graficului de circulație 
Descriere: Asigurarea graficului de circulație impus 
Pondere: 10% 

      Algoritm de calcul: Asigurarea graficului de circulație impus – 10 pct. 
 

 4.  Denumire factor evaluare: Reducerea prețului biletului 
Descriere: Facilitate privind reducerea prețului biletului (pentru veterani de război, văduve ale 
veteranilor de război, deținuți politici, persoane cu handicap) suportat de ofertant 
Pondere: 15% 

        Algoritm de calcul: reducere cu 100% din prețul călătoriei – 15 pct. Punctajul se va diminua  
proporțional cu reducerea acestei facilități suportate de ofertant. 
 
 5.  Denumire factor evaluare: Gradul de confort al parcului auto 

Descriere: Gradul de confort al parcului auto 
Pondere: 10% 

        Algoritm de calcul: punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute 
de fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 
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- 4 stele -           10 puncte 
- 3 stele -             9 puncte 
- Categoria I  -     8 puncte 
- 2 stele –            7 puncte 
- 1 stea -              6 puncte 
- Categoria II –     5 puncte 
- Categoria III –    4 puncte 
- Categoria IV-      3 puncte 

6.  Denumire factor evaluare: Protecția mediului 
Descriere: Norma de poluare pentru parcul auto al ofertantului 

        Pondere: 10%  
        Algoritm de calcul: punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute 
de fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 

- Norma de poluare EURO 6 –        10 puncte 
- Norma de poluare EURO 5 -           9 puncte 
- Norma de poluare EURO 4 -           8 puncte 
- Norma de poluare EURO 3 -           7 puncte 

 
7.  Denumire factor evaluare: Experiența similară 

Descriere: vechime în efectuarea transportului public local de persoane. 
 Pondere: 15%  
        Algoritm de calcul: vechimea cea mai mare în efectuarea transportului public local de persoane 
– se acordă 15 puncte. Punctajul acordat celorlalți ofertanți se va diminua proporțional cu 
experiența acestora în raport de experiența cea mai mare a ofertantului care obține punctaj maxim 
pentru acest criteriu. 
 
   8.  Denumire factor evaluare: Forma deținerii autovehiculului 

Descriere: forma deținerii autovehiculului 
Pondere: 10%  
        Algoritm de calcul:  punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute 
de fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 

- Proprietate -     10 puncte 
- Leasing -            5 puncte 

 
     9. Denumire factor evaluare: Sediul social și Asigurarea spațiului necesar garării 
mijloacelor de transport 

Descriere: Sediu social și Asigurarea spațiului necesar garării mijloacelor de transport  
 Pondere: 10%  
 Algoritm de calcul: Asigurarea spațiului necesar garării mijloacelor de transport se află în:  
 -Mangalia-              10 puncte 
 -altă localitate -        5 puncte 
 
D.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                                                        Nu 

D.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
D.3.1)Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă 
4515255_2020_1 
D.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
Limba Română 
D.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în 
cazul unei licitaţii deschise): 90 de zile 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
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Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică în concordanță cu cerințele prevăzute în 
caietul de sarcini, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu ușurință a corespondentei 
propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să conțină următoarele precizări si documente obligatorii: 
a)Declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor obligatorii: 

 Asigurare autovehicule adaptate conform prevederilor legale în domeniu pentru 
accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap  – declaraţie pe propria răspundere 
dată de reprezentantul legal al societătii. 

 Asigurarea autovehiculelor cu sistem de aer condiţionat (minim 50% din numărul 
autovehiculelor licențiate) - declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul 
legal al societăţii. 

b)Declarație privind respectarea regulilor obligatorii relevante din domeniile mediului, social și 
al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în România”- Formular 4. 

Se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de 
îndeplinire a contractului de servicii. Se solicita prezentarea unei declarații în acest sens. În cazul 
unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.   
 Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a ținut cont de 
obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, care sunt în vigoare în 
România. 
Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, ofertanții asociați, inclusiv Subcontractanții săi, se angajează 
să respecte reglementările legale în domeniul mediului, social si al relațiilor de muncă, ce se aplica 
la locul în care se prestează serviciile și care rezultă din legi, regulamente, decrete și decizii, atât la 
nivel național (România) cât si la nivelul Uniunii Europene precum și din convențiile colective sau 
tratate, convenții și acorduri internaționale, cu condiția ca aceste norme precum și aplicarea 
acestora să fie în conformitate cu legislația Uniunii Europene. 
Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de 
munca și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în munca pot fi obținute de la Inspecția 
muncii sau de pe site-ul: 
http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html 
Informații suplimentare privind protecția mediului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc., 
conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii Ofertei, pot fi 
obținute de către Ofertant de la următoarele instituții publice: 
I. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
B-dul Libertății, nr. 12, Sector 5, București, România 
Email: srp@mmediu.ro 
Tel: 0040 021 408 9500 
Informații suplimentare cu privire la convențiile de mediu pot fi găsite la următoarele adrese: 
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/conventii-de-mediu/ 
http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/tratate-bilaterale/ 
II. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, 
Sector 1, București, România, Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro, Tel: 0040 21 313 62 67/00 40 
21 315 85 
Toate informațiile tehnice incluse în Oferta nu vor fi considerate confidențiale, cu excepția acelor 
informații incluse în propunerea tehnicăși care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind 
confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Autoritatea 
Contractanta își rezervă dreptul de a utiliza toate celelalte informații tehnice incluse în Propunerea 
Tehnică. 
Ofertantul consimte ca, dacă nu marchează în mod clar informațiile conținute de propunerea 
tehnicăși care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste 
informații fără înștiințarea Ofertantului. 
c)Tabel detalii propunere tehnica - Formular nr.6 
d)Împreună cu propunerea tehnică se va depune și draftul de contract, semnat și însușit de către 
ofertant, însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice.  

mailto:relatiicupublicul@mmuncii.ro
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Draftul contractului de delegare de gestiune însușit, va fi semnat şi ștampilat pe fiecare pagină de 
reprezentanții săi legali cu mențiunea: „de acord cu propunerea de contract de delegare de 
gestiune”.  
Eventualele obiecțiuni cu privire la clauzele specifice se vor formula în scris. În acest caz ofertantul 
va scrie pe ultima pagină a draftului de contract : „de acord cu conținutul draftului de contract, cu 
obiecțiunile din anexa”, semnat si ștampilat. 
Propunerea tehnică poate conține și alte aspecte considerate relevante de către ofertant. 
În cazul nerespectării cerințelor din documentația de atribuire si/ sau neprezentării 
documentelor solicitate prin propunerea tehnică, oferta aferentă va fi respinsă ca fiind 
neconformă. 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților informații suplimentare considerate 
semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
Documentele solicitate vor fi prezentate în limba română, iar dacă sunt redactate în altă limbă vor 
fi prezentate și traduceri autorizate acestora. 
Specificațiile tehnice din caietul de sarcini care indică o anumita origine/sursă/producție/o 
denumire de fabrică sau de comerț/o licența de fabricație vor fi considerate ca având mențiunea 
“sau echivalent”. 
D.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
1. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate 
de obiectul contractului, respectiv: 
-tariful unitar,  
-redevența,  
- reducerile acordate ca facilitate: se va completa Formular nr. 5. 
2. Nu se permite nicio modificare a valorilor ofertate sau a conţinutului ofertei, după expirarea 
termenului limită de prezentare. 
3. Oferta financiară va fi semnată de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în contract. 
4. Moneda ofertei : RON 
5. Contractul va fi încheiat în RON 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților informații suplimentare considerate 
semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii financiare. 
D.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
D.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
Oferta (documentele de calificare, oferta tehnică și financiară) se va depune de către operatorii 
economici la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, situat în Mangalia, Șos.Constanței, nr.13, 
jud. Constanţa, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv………………….. 
Data și ora limită pentru prezentarea ofertelor vor fi menționate în anunțul de participare.  
 
Pentru a putea participa la procedura de atribuire prin mijloace electronice, ofertanții trebuie să fie 
înregistrați în Sistemul Electronic de Achiziții Publice(SEAP) (www.e-licitatie.ro).  
Toate documentele care fac parte din oferta vor purta în mod obligatoriu semnătura electronică 
extinsă.  
Împreună cu propunerea tehnică si propunerea financiară se vor mai depune si umătoarele 
documente: 
-DUAE; 
-Dovada privind constituirea garanției de participare sau ordin de plată. 
-Lista documentelor din ofertă care sunt confidențiale.  
-Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document 
legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/ 
reprezentantul legal al firmei. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze 
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului; 
Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indică, 
motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea 

http://www.e-licitatie.ro/
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financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, 
în baza legislaţiei aplicabile. 
Solicitările de clarificări se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”solicitări 
clarificare/întrebări/comunicări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace 
electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la aceeași secțiune ”solicitări 
clarificare/Întrebări/comunicări”, din cadrul anunțului de participare.  
Atenție: 
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 și din cadrul celorlalte 
documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Ofertanții 
au obligația de a analiza documentația de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor 
instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și caietului de sarcini conținute în această 
documentație. 
DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii de la adresa 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instrucțiuni privind completarea DUAE 
sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).  
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va putea solicita ofertantului clasat pe 
primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate 
prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu 
informațiile cuprinse în DUAE, actualizate. 
DUAE se va depune, după caz, și de către asociați, terțul susținător sau subcontractanți.  
În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în 
conformitate cu legislația aplicabila în țara de rezidență, însoțite de o traducere autorizată a 
acestora în limba română. 

E. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
E.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: - NU 
E.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare               
NU 
VI.3) ALTE INFORMAȚII (după caz) 
a) Pentru vizualizarea documentației de atribuireîncărcate în SEAP, operatorii economici trebuie 

să aibă/descarce softuri ce permit vizualizarea fișierelor semnate electronic, disponibile 
gratuite pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică. (aplicații care pot deschide fișierele 
autentificate electronic, de genul celor „digisigner”, ca de exemplu 
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download) 

b) Oferta și documentele ce o însoțesc, inclusiv solicitările de clarificări, vor fi redactate in limba 
română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite de traducerea lor autorizatăîn limba 
română. 

c) Pentru cerințele din secțiunea C.1.1. a și b, operatorul economic/fiecare membru al asocierii are 
dreptul prezentării în scopul demonstrării îndeplinirii cerințelor prezentei documentații, 
documente echivalente ce probează concludent îndeplinirea cerințelor respective sau dacă în 
țara de origine/țara în care este stabilit ofertantul nu se eliberează astfel de documente sau 
acestea nu vizează toate situațiile, atunci va fi acceptată o declarație pe proprie răspundere sau 
o declarație autentică datăîn fața unui notar a unei autorități administrative sau judiciare sau a 
unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 

d) Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea punctajelor prezentate în cadrul ofertelor 
admisibile, întocmindu-se în ordinea crescătoare a punctajelor respective, clasamentul pe baza 
căruia se stabilește oferta câștigătoare.  

e) În cazul în care operatorul economic demonstreazăîndeplinirea criteriilor privind capacitatea 
tehnică și profesională invocând susținerea unui terț (formular nr......), DUAE include și 
informațiile solicitate cu privire la terț. 

f) În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, 
DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
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g) În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea 
contractantă va solicita o nouă propunere financiară pentru departajarea prețului, caz în care 
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nou preț se va situa pe primul loc.  

h) Potrivit prevederilor art.202 din Legea nr. 99/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE 
pentru toți participanții la procedură (ofertanți, ofertanți asociați, terți susținători, 
subcontractanți), urmând ca documentele de confirmare să fie prezentate numai de ofertantul 
clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În procesul de 
evaluare a ofertelor se va avea în vedere respingerea unei oferte în situația în care ofertantul nu 
depune DUAE. DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii de la adresa 
„https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instrucțiuni privind completarea 
DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). 

VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos Nr.6, Sector 3 
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţară: Romania 
E-mail: 
office@cnsc.ro 

Telefon: (+4) 3213104641  

Adresă Internet 
(URL) www.cnsc.ro 

Fax: (+4) 3213104642  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
E-mail: Telefon:  
Adresă Internet 
(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3): 
termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr.101/2016 privind remediile 
și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale 
și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea 
CNSC. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială: :  
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: Romania 
E-mail: Telefon: 

 
 

Adresă Internet (URL): 
 

Fax:  
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CAIET DE SARCINI  

PENTRU EFECTUAREA TRANSPORULUI PUBLIC LOCAL PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN 
MUNICIPIUL MANGALIA, TRASEU MANGALIA – LOCAL 

 
 
 

CAPITOLUL I 
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 
 

Art.1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local 
prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui 
serviciu în condiții de eficiență și siguranță. 
Art.2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință 
în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local prin curse 
regulate. 
Art.3 Caietul de sarcini face parte din integrantă din documentația necesară efectuării activităților de 
realizare a serviciului de transport public localprin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor 
tehnice de bază. 
Art.4 (1)Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare. 
(2)Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și 
stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului 
de transport public local. 
Art.5 Terminologia utilizată este cea prevăzută de Regulamentul privind organizarea și funcționarea 
serviciului de transport public local în municipiul Mangalia, aprobat prin hotărârea consiliului local. 
 
 

CAPITOLUL II 
CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE 

 
 

Art. 6 Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura: 
a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație 
şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia 
mediului; 
b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în 
programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora; 
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea 
inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse 
pentru efectuarea serviciului; 
d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin 
contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea 
acestor activităţi (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.); 
e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a 
curăţeniei acestora; 
f) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport; 
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
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h) dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de 
intervenţie şi de depanare; 
i)personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă; 
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, 
examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 
transport/transportatorului autorizat. 
l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin contractul de 
atribuire a gestiunii. 
m) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a 
curăţeniei acestora; 
n) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 
sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciilor de 
transport public local elaborat de autoritatea locală de transport şi aprobat prin hotărâre a consiliului 
local; 
o) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la toate 
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de 
transport public local; 
p) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
q) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 
combaterea incendiilor; 
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule 
necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie: 
v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare 
comunitară, după caz. 
 
 

CAPITOLUL III 
SISTEMUL DE TRANSPORT  PUBLIC  LOCAL  DE  PERSOANE 

 
 

Art.7 Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, 
transport rutier public local prin curse regulate, în aria administrativ-teritorială a municipiului 
Mangalia. 
Art.8 Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de 
transport public local de persoane prin curse regulate, cu respectarea Programului de transport, 
unde sunt prevazute perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, 
întocmit după modelul prezentat în Anexa nr.1 la  prezentul Caiet de sarcini. 
Art.9În vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane pe raza administrativ-
teritorială a localităţilor, care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei 
rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi continuitate, operatorul de transport/transportatorul 
autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
    1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului 
şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa cel puţin indicativul 
traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de 
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 
    2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale 
şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte mijloace de transport public 
local de persoane; 
    3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărţii 
schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor privind modul 
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de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor informaţii de utilitate publică 
privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 
    4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de comun 
acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate printr-o anexă la hotărârea de dare 
în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărâre de atribuire; 
    5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor de 
succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor pentru 
informarea publicului călător; 
    6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru 
categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 
    7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport; 
    8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani; 
    9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei 
însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
    10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din staţii 
cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi de exteriorul 
caroseriei; 
    11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, 
butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse 
caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, 
vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau mărfuri interzise la 
transportul public; 
    12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin 
număr de locuri pe scaune; 
    13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
    14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul de 
circulaţie; 
    15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea 
administraţiei publice locale; 
    16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie 
valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
    17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de 
transport; 
    18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 
    19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea 
programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţă majoră; 
    20. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor 
de transport; 
    21. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 
    22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în 
stare de funcţionare; 
    23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
    24. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea executantului 
transportului; 
    25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
    26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică 
periodică efectuată la termen; 
    27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind 
siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
    28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi 
diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării 
consiliului local, 
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   29. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulaţie 
deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 
    30. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului 
contractat; 
    31. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice 
ale propriilor angajaţi; 
    32. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv 
prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de 
lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 
economică; 
    33. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-
materiale aferente serviciului prestat; 
Art.10 Programul de transport, denumirea stațiilor și amplasarea lor pentru traseu sunt prezentate 
în Anexa nr.1 (inclusiv anexele nr. 1.1 și nr.1.2) la prezentul caiet de sarcini. 
Art. 11 Graficul de circulație și traseele de transport pot fi modificate oricând pe parcursul derulării 
contractului, la solicitarea Consiliului local al municipiului Mangalia, în funcție de cererea de 
transport.În aceste cazuri, Concesionarul poate pretinde schimbarea unor clauze din contractul de 
delegare sau introducerea unora noi. 
Modificarea graficului de circulație și/sau a traseelor de transport se poate face la cererea 
prestatorului, cu acordul Consiliului local Mangalia, în sensul creșterii numărului de curse și definirii 
unui program funcție de: 

 Accesul persoanelor la principalele căi de comunicație naționale/regionale; 
 Programul de funcționare al instituțiilor publice; 
 Programul de funcționare al instituțiilor de învățământ; 
 Evenimente socio-culturale organizate în municipiul Mangalia. 

Art. 12 Pe durata contractului încheiat concesionarul asigură realizarea transportului public local de 
persoane utilizând infrastructura și instalațiile existente. 
Art. 13 Concesionarul are dreptul să solicite sau să accepte, după caz, modificarea unor clauze din 
contractul de concesiune sau introducerea unora noi, în cazul în care apar modificări față de situația 
existentă la semnarea contractului de concesiune. 
Art.14 Pe durata contractului încheiat concesionarul are exclusivitate pe traseul atribuit în condițiile 
legii, cu exceptia stațiilor comune cu traseul Mangalia – Olimp, conform retelei stradale existente. 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
CRITERIILE DE EVALUARE ȘI PUNCTAJELE CARE SE ACORDĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII 

TRASEELOR PENTRU TRANSPORTUL RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE. 
 
 

I. Cerinţe obligatorii: 
 Asigurare autovehicule adaptate conform prevederilor legale în domeniu pentru 

accesul neîngradit al persoanelor cu handicap  – declaratie pe propria răspundere dată 
de reprezentantul legal al societăţii. 

 Asigurarea autovehiculelor cu sistem de aer condiţionat (minim 50% din numărul 
autovehiculelor licențiate) - declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal 
al societăţii. 
 

Lipsa indeplinirii uneia dintre cele două cerinţe obligatorii atrage respingerea propunerii 
tehnice ca neconformă. 
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II. Comisia de licitaţie va face evaluarea ofertelor pe baza următorilor factori: 
 

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei – tariful biletului/persoana 
Descriere: Prețul cel mai mic oferit pe bilet 
Pondere: 10% 
Algoritm de calcul: Prețul cel mai mic oferit pe bilet – 10 pct. Pe măsură ce prețul crește cu 0.1 lei, 
punctajul scade cu cate 0.1 puncte. 
 

  2.Denumire factor evaluare: Redevența 
Descriere: Redevența maxima plătită de operator 
Pondere: 10% 
Algoritm de calcul: Redevența cea mai mare plătită de un operator – 10 pct. Pe măsură ce redevența 
scade, punctajul va scădea proporțional cu scăderea redevenței. 
 

  3.  Denumire factor evaluare: Asigurarea graficului de circulație 
Descriere: Asigurarea graficului de circulație impus 
Pondere: 10% 

      Algoritm de calcul: Asigurarea graficului de circulație impus – 10 pct. 
 

 4.  Denumire factor evaluare: Reducerea prețului biletului 
Descriere: Facilitate privind reducerea prețului biletului (pentru veterani de război, văduve ale 
veteranilor de război, deținuți politici, persoane cu handicap) suportat de ofertant 
Pondere: 15% 

        Algoritm de calcul: reducere cu 100% din prețul călătoriei – 15 pct. Punctajul se vadiminua  
proporțional cu reducerea acestei facilități suportate de ofertant. 
 
 5.  Denumire factor evaluare: Gradul de confort al parcului auto 

Descriere: Gradul de confort al parcului auto 
Pondere: 10% 

        Algoritm de calcul: punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute de 
fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 

- 4 stele -           10 puncte 
- 3 stele -             9 puncte 
- Categoria I  -     8 puncte 
- 2 stele –            7 puncte 
- 1 stea -              6 puncte 
- Categoria II –     5 puncte 
- Categoria III –    4 puncte 
- Categoria IV-      3 puncte 

 
6   Denumire factor evaluare: Protecția mediului 

Descriere: Norma de poluare pentru parcul auto al ofertantului 
        Pondere: 10%  
        Algoritm de calcul: punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute de 
fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 

- Norma de poluare EURO 6 –        10 puncte 
- Norma de poluare EURO 5 -           9 puncte 
- Norma de poluare EURO 4 -           8 puncte 
- Norma de poluare EURO 3 -           7 puncte 

 
7.  Denumire factor evaluare: Experiența similară 

Descriere: vechime în efectuarea transportului public local de persoane. 
        Pondere: 15%  
        Algoritm de calcul: vechimea cea mai mare în efectuarea transportului public local de persoane – 
se acordă 15 puncte. Punctajul acordat celorlalți ofertanți se va diminua proporțional cu experiența 
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acestora în raport de experiența cea mai mare a ofertantului care obține punctaj maxim pentru acest 
criteriu. 
 
   8.  Denumire factor evaluare: Forma deținerii autovehiculului 

Descriere: forma deținerii autovehiculului 
        Pondere: 10%  
        Algoritm de calcul:  punctajul ofertantului este dat de media aritmetică a punctajelor obținute de 
fiecare autovehicul. Punctajul pentru fiecare autovehicul se stabilește astfel: 

- Proprietate -     10 puncte 
- Leasing -            5 puncte 

 
     9.Denumire factor evaluare: Sediul social șiAsigurarea spațiului necesar garării mijloacelor de 
transport 

Descriere: Sediu social și Asigurarea spațiului necesar garării mijloacelor de transport  
        Pondere: 10%  
        Algoritm de calcul: Asigurarea spațiului necesar garării mijloacelor de transport se află în:  
-Mangalia-              10 puncte 
-altă localitate -        5 puncte 

 
 

CAPITOLUL V 
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 
 

Nr. 

Crt. 
Indicatori de performanță UM 

Nivel acceptat 

lunar anual 

1 
Numa rul de curse / trasee pe care operatorul a 

suspendat sau a î nta rziat executarea 
transportului fat a  de programul de circulat ie 

numa r 4 48 

2 
Numa rul de trasee pe care operatorul nu a 

efectuat transportul public local de ca la tori pe o 
perioada  mai mare de 24 de ore 

numa r 0 0 

3 
Numa rul de ca la tori afectat i de ca derile preva zute 

la pct. 1 s i 2 
numa r 56 672 

4 

Numa rul de reclamat ii ale ca la torilor privind 
calitatea transportului, dintre care: 

a) numa rul de reclamat ii justificate; 

b) numa rul de reclamat ii rezolvate; 

c) numa rul de reclamat ii la care ca la torii nu au 
primit ra spuns î n termenele legale 

numa r 

 

 

2 

1 

2 

0 

 

 

24 

12 

24 

0 

5 

Numa rul prevederilor contractului de concesiune 
a transportului local de ca la tori, propuse pentru 
modificare de ca tre operator, raportat la numa rul 

de prevederi contractuale acceptate pentru 
modificare de ca tre concedent 

numa r maxim  50 % 
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6 

Despa gubirile pla tite de ca tre operatori pentru 
nerespectarea condit iilor de calitate s i de mediu 
privind desfa s urarea transportului public local de 

ca la tori 

% 0 0 

7 
Numa rul abaterilor privind nerespectarea de 
ca tre operator a condit iilor privind ment inerea 

licent ei de transport 
numa r 2 

8 

Numa rul de controale efectuate de ca tre 
autoritatea administrat iei publice locale 

operatorului, raportat la numa rul de abateri 
stabilite s i sanct ionate 

numa r 1 12 

9 
Numa rul de accidente de circulat ie porduse din 
vina personalului propriu sau a operatorului de 

transport 
numa r 0 

10 
Numa rul abaterilor privind nerespectarea de 

ca tre operator a prevederilor caietului de sarcini 
s i a contractului de concesiune 

numa r 1 12 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.1 la Caietul de sarcini 

 
 

  
PROGRAM DE TRANSPORT  

TRASEUL:  MANGALIA – LOCAL   

 
 

 Denumirea stațiilor și amplasarea lor pe ambele sensuri de parcurgere a Traseului 
 Mangalia – Local va fi constituit din 3 ( trei)  trasee secundare, după cum urmează : 
 

 TRASEU SECUNDAR :  MANGALIA – LOCAL – CARTIER ; 
 TRASEU SECUNDAR :  MANGALIA – LOCAL – KAUFLAND ;  
 TRASEU SECUNDAR :  MANGALIA – LOCAL – HERGHELIE – I.A.S. – ZOOTEHNIE ;  

 
 

Capete de traseu : 
 

 Pentru traseul MANGALIA - LOCAL – CARTIER 
            Cap linie :  Mangalia – strada Portului, vizavi de Liceul Ion Bănescu; 
            Cap linie :  Mangalia – bloc Gold; 
 

 Pentru traseul MANGALIA - LOCAL – KAUFLAND 
            Cap linie :   Mangalia – strada Portului, vizavi de Liceul Ion Bănescu; 
            Cap linie :  Mangalia – strada Lavrion – Kaufland; 
 

 Pentru traseul MANGALIA - LOCAL - HERGHELIE - I.A.S. - ZOOTEHNIE  
            Cap linie :  Mangalia – strada Portului, vizavi de Liceul Ion Bănescu; 
            Cap linie :  Mangalia I.A.S. – zona Zootehnie; 
 
 
 Stații :  
 
  I.     Traseul  Mangalia – Local – Kaufland: 

 Cap linie Liceul Ion Bănescu; 
 Muzeul marinei; 
 Str. Marinarilor ( intrare U.M. 02146 ); 
 Str. 1 Dec. 1918  ( intrare U.M. 01556 ); 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 (galeriile Alberto); 
 Poșta Mangalia; 
 Stadion Mangalia (Farmacia 47); 
 Biserica Strada Rozelor; 
 Strada Rozelor Bloc R16; 
 Grădina de Vară Saturn; 
 Complex ”Bell Mit” Saturn; 
 Bloc CP2 Saturn; 
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 Parcare Kaufland 
 Gara Mangalia; 
 Farmacia 47; 
 Poșta Mangalia; 
 Piața sud; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 (alimentară); 
 Muzeul Marinei; 
 Str. Marinarilor (intrare U.M. 02146 ); 
 Cap traseu – Liceul Ion Bănescu; 

 
Graficul de circulație este prevăzut in Anexa nr.1.1 la Programul de transport al traseului 

Mangalia – Local – Kaufland 
 
 
 

     II.     Traseul  Mangalia – Local – Cartier: 
 Cap linie Liceul Ion Bănescu; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 (galeriile Alberto); 
 Poșta Mangalia; 
 Stadion Mangalia (farmacia 47); 
 Biserica Strada Rozelor; 
 Strada Rozelor Bloc R16; 
 Grădina de Vara Saturn; 
 Complex ”Bell Mit” Saturn; 
 Bloc CP2 Saturn; 
 Parcare Kaufland; 
 Gara Mangalia; 
 Farmacia 47; 
 Poșta Mangalia; 
 Piata sud; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 (alimentară); 
 Cimitirul militar (Muzeul Marinei); 
 Blocuri ANL (Dobrogea 2); 
 Penny Market nr.2 
 Strada General Vârtejanu (Farmacie); 
 Școala nr.1 cartier Coloniști; 
 Strada General Dragalina; 
 Intersecția str. Horia Cloșca și Crișan cu str. General Dragalina; 
 Strada 1 Mai; 
 Intersecția str. General Boierescu cu M.I. Dobrogeanu; 
 Bloc Gold; 
 Dacia Service (vizavi de Kaufland ); 
 Gara Mangalia; 
 Farmacia 47; 
 Poșta Mangalia; 
 Piața sud; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918 (alimentară); 
 Cap traseu – Liceul Ion Bănescu; 

◦  
 Graficul de circulație este prevăzut in Anexa nr.1.1 la  Programul de transport al traseului 

Mangalia – Local – Cartier 
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III.Traseul  Mangalia - Local - Herghelie - I.A.S. – Zootehnie : 
 

Pe direcția : Mangalia – Herghelie – I.A.S. – Zootehnie  
 Cap linie Liceul Ion Bănescu; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918,(galeriile Alberto); 
 Poșta Mangalia; 
 Stadion Mangalia,(farmacia 47); 
 Gara CFR Mangalia; 
 Cămine DMHI Mangalia,(Poliția Mangalia); 
 Complex Saturn ( vizavi de Kaufland ); 
 Intrare Herghelie Venus (vizavi); 
 I.A.S. Mangalia ( Blocuri locuințe ); 
 Zootehnie Mangalia ( Blocuri locuințe ); 

 
Pe direcția : Zootehnie – I.A.S. – Herghelie – Mangalia   

 Zootehnie Mangalia ( Blocuri locuințe ); 
 I.A.S. Mangalia ( Blocuri locuințe ); 
 Intrare Herghelie Venus; 
 Complex Saturn (parc distracții Saturn); 
 Bloc CP2 Saturn(vizavi); 
 Gară CFR Mangalia; 
 Farmacia 47; 
 Poșta Mangalia; 
 Bulevardul 1 Decembrie 1918,(alimentară); 
 Cap traseu – liceul Ion Bănescu; 

 
Graficul de circulație este prevăzut în Anexa nr.1.2 la Programul de transport al traseului 
MANGALIA – LOCAL – HERGHELIE – I.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



28 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexa nr.1.1 la Programul de transport 
 

 
 

GRAFIC DE CIRCULAȚIE 
al mijloacelor de transport public local de călători 

pe traseele : - Mangalia – Local – Kaufland 
                   - Mangalia – Local – Cartier 

 
 

LINIA 
II. 
III. 

Lungi-
mea 

TRASEUL 
MANGALIA 

LOCAL  
KAUFLAND 

CARTIER 

CAPA- 
CITA- 

TE 
(locuri) 

Intervalul de sucedare a curselor: zilele 1-7 
…........................................................................................... 

Numarul de mijloace de transport : 
zilele 1-7 

PLECĂRI DE LA 
CAPETELE DE  

TRASEU 

6-9*) 9-12 12-15 15-17 17-22 22-24 Prima Ultima 
 
 
 
7.000m 
oras 
 
 
 
 
 
 
 
7.000 m 
cartier 
Coloniști 

Dus: Cap linie  
Liceul Ion 
Bănescu 
 
Întors:Cap linie  
Parcare 
Kaufland 
 
 
------------------- 
 
 
Dus: Cap linie  
Liceul Ion 
Bănescu 
 
Întors:Cap linie  
Bloc Gold 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
min.14   
locuri  

 
10-15 

 
…......... 

 
 

3-2 
 
 

7-9*) 

 
 

30 min 
 
 

…......... 
 
 

2 

 
10-15 

 
............ 

 
 

3-2 
 
 

9-12 

 
 

30 min 
 
 

............ 
 
 

2 

 
10-15 

 
............. 

 
 

3-2 
 
 

12-15 

 
 

30 min 
 
 

............. 
 
 

2 

 
10-15 

 
.......... 

 
 

3-2 
 
 

15-17 

 
 

30 min 
 
 

........... 
 
 

2 

 
10-15 

 
........... 

 
 

3-2 
 
 

-------- 

 
 
 

 
10-15 

 
........... 

 
 

3-2 
 
 

-------- 

 
 

 
 
 

06,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

07,00 

 
 
 

20,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20,00 

*) Intervale orare 
*) Intre orele 20,00 – 21,00 se va circula in perioada sezonului estival in functie de necesități. 
    Numa rul de mijloace de transport trebuie sa  acopere un trafic de minim 56/ca la tori/60 min.   
    La numa rul de mijloace de transport se adauga  minim 30%, necesar pentru acoperirea imobiliza rilor s i 
rezerve. 
Mijloacele de transport trebuie să  îndeplinească normele de poluare cel puţin EURO 3. 

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
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Anexa nr.1.2 la Programul de transport 
 

 
 

      GRAFIC DE CIRCULAȚIE 
al mijloacelor de transport public local de călători 

pe traseul :  Mangalia – Local – Herghelie – I.A.S. – Zootehnie 
 

 
 

LINIA 
IV. 

Lungi-
mea 

TRASEUL 
MANGALIA 

LOCAL  
HERGHELIE 

I.A.S. 

CAPA- 
CITA- 

TE 
(locuri) 

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-7 
…........................................................................................... 

Numărul de mijloace de transport : 
zilele 1-7 

PLECĂRI DE LA 
CAPETELE DE  

TRASEU 

7-9*) 9-13 13-15 15-18 17-22 22-24 Prima Ultima 
 
 
 
 
9.000 m 
I.A.S. 
Zooteh. 

 
 
Dus: Cap linie  
Liceul Ion 
Bănescu 
 
Întors:Cap 
linie  
I.A.S. 
Zootehnie 

 
 
 
 
 
min.14   
locuri  

 
 
 

30 min 
 
 

…......... 
 
 

2 

 
 
 

60 min 
 
 

............ 
 
 

2 

 
 
 

60 min 
 
 

............. 
 
 

2 

 
 
 

60 min 
 

........... 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

07,00 

 
 
 
 
 

18.00 

*) Intervale orare 
    Numa rul de mijloace de transport trebuie sa  acopere un trafic de minim 14/ca la tori/60 min.   
    La numa rul de mijloace de transport se adauga  minim 30%, necesar pentru acoperirea 
imobiliza rilor s i rezerve. 
Mijloacele de transport trebuie să  îndeplinească normele de poluare cel puţin EURO 3. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 
 
 
 
 



30 
 

 
 
 
 

 
 

 
CRITERII DE ELIGIBILITATE 

a ofertanţilor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de  
transport public local prin curse regulate în municipiul Mangalia  

pentru traseul Mangalia – Local 
 
 

Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate sunt următoarele: 
 

a)licenţa de transport sau autorizaţia de transport, după caz; 
 
b)certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului pentru operatorii români sau 

un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine pentru operatorii străini, 
după caz; 

 
c)certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat şi cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, 
valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care 
ofertantul este rezident), din localitatea unde îşi are sediul ofertantul; 

 
d)dovada plăţii garanţiei de participare, după caz; 
 
e)declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, după caz, din care 

să rezulte că nu se află întruna dintre situaţiile prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedura 
insolvenţei, cu modificările ulterioare. 

 
*Lipsa sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate ale documentelor menţionate anterior 

atrage excluderea din procedura de delegare. 
 
**Persoanele juridice străine vor depune documentele menţionate anterior în original şi traduse 

de un traducător autorizat. 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 

  
 
 
 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

în municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia-Local 
 

Nr. ________din ______________ 
 
 
 

CAPITOLUL  I 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
 

1.   Municipiul Mangalia, cu sediul în Mangalia, ȘoseauaConstantei, nr.13, jud. Constanţa, cod 
fiscal .........................., cont ........................ deschis la......................., tel.fax............ email............... reprezentat prin 
Primar.................................. în calitate de Delegatar, şi 
 2. S.C ........................................................................., cu sediul în ..........................................., str. 
....................................... nr. ......, jud. ............................., codul unic de înregistrare ..................................., înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. ...................................., având contul ............................................................... deschis 
la .................................................., tel/fax............ email ................... reprezentată legal prin 
Administrator/Director General .............................................. în calitate de Operator. 
 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE 

 
Art. 1. 
1.1. Obiectul contractului de delegare este: 
    a) efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport 
specifice prevăzute în lege, respectiv autobuze sau microbuze conform prevederilor stipulate în caietul 
de sarcini anexă la prezentul contract pentru traseul Mangalia-Local; 
 
1.2. Obiectivele Delegatarului: 
a) dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţa transportului public local de persoane în scopul asigurării 
mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a localităţii; 
b) stabileşte structura reţelei de trasee pentru transport de călători în funcţie de dezvoltarea economică 
a localităţii, în concordanţă cu cererile de transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populaţiei 
c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a transportului 
public local de persoane; 
d) organizează, reglementează, controlează şi monitorizează transportul public local de persoane pe 
raza municipiului Mangalia, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
e) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de persoane, care să se 
realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare; 
f) asigură protecţia socială a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subvenţii şi 
facilităţi. 
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CAPITOLUL III 
DURATA CONTRACTULUI 

 
Art. 2. 
2.1. Durata contractului de delegare este de 3 (trei) ani şi acesta intră în vigoare o dată cu semnarea 
lui de către ambele părţi. 
2.2. Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din contractul de delegare, din care decurg şi 
efectele economico-financiare, pot fi revizuite, cu acordul ambelor părţi. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
PRETURI, TARIFE, SUBVENTII ŞI ALTE PREVEDERI FINANCIARE 

 
Art. 3. 
3.1. Operatorul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor 
prestate pe bază de legitimaţii de călătorie valabile la tarifele în vigoare, negociate conform 
metodologiei prevăzute de reglementările legale. La data încheierii prezentului contract de delegare  
tarifele în vigoare sunt de 2 lei/persoană/călătorie. 
3.2. Modificarea tarifelor se va face prin act  aditional in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
si  vor intra în vigoare de la data stabilită. 
3.3. Pentru transportul persoanelor beneficiare de gratuităţi, tarifele vor fi aceleaşi, respectiv, cele 
aprobate de Consiliul Local al municipiului Mangalia.    
3.5. Tarifele practicate, inclusiv sumele destinate protecţiei sociale decontate de delegatar, trebuie să 
acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor şi impozitelor 
prevăzute de lege, inclusiv o cotă de  5% profit minim convenit. 
3.6. Tarifele se vor actualiza anual prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum. 
Art. 4. 
4.1. Operatorul va finanţa lucrările de întreţinere, reparaţii, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de 
transport, infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, în condiţiile şi pe baza 
programului aprobat. 
Art. 5  
Stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane se face in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane.  
 
ART. 6  PLATA SI NIVELUL REDEVENTEI 
6.1. Pentru  serviciul delegat, operatorul  va plăti o redevență anuală, în sumă de 7.000 lei, care se va 
achita semestrial, în 2 rate egale, eșalonate pe întreaga perioada a delegării. 
6.2. Plata redevenței se face in contul nr……………………….. deschis la ………………………… 
6.3 Data scadență pentru plata primei rate a redevenței aferente perioadei de la încheierea contractului 
la………………., conform prezentului contract, este……….…………. 
6.4. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce lacalcularea de 
penalități de întârziere în cuantum de 0,5% / zi de întârziere, la suma datorată. Penalitățile vor putea 
depăși redevența anuală datorată. 
6.5. Delegatarul  va putea iniția rezilierea necondiționată a prezentului contract dacăîn termen de 60 
de zile de la data scadență operatorul nu a achitat redevența. 
6.6. Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului. 
6.7. Redevența plătităîn condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară supunându-se 
prevederilor legale in vigoare. 
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CAPITOLUL V 
DREPTURILE PĂRŢILOR 

 
 
A.Drepturile operatorului 
Art. 7. 
Operatorul are următoarele drepturi: 
a) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prestat; 
b) să propună actualizarea tarifele conform metodologiei stabilite la art. 3; 
c) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport public local de persoane; 
d) în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului 
încredinţat, să ceară întreruperea executării transportului public local de persoane; 
e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, conform legislaţiei în vigoare, se 
poate adresa instanţei competente; 
f) să constate şi să sancţioneze abaterile de la normele de transport conform legislaţiei în vigoare; 
g) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul 
public; 
h) sa fie consultat în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementărilor 
privind serviciul de transport; 
i)  să ceară acoperirea influențelor financiare în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 şi ale O.G. 
nr.97/1999 republicată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport 
rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, rezultate din reduceri de tarif prin H.C.L. la 
legitimaţiile de călătorie individuale cât şi plata pentru transportul gratuit al anumitor categorii de 
persoane; 
j) să utilizeze gratuit pentru prestarea serviciului delegat infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje, 
mobilier stradal, staţii, etc); 
k) alte drepturi rezultate din prevederile caietului de sarcini . 
  
B. Drepturile Delegatarului 
Art. 8. 
Delegatarul are următoarele drepturi: 
a) asocierea intercomunală, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 
infrastructurii aferente transportului public local de persoane; 
b) acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru încurajarea dezvoltării transportului public 
local de persoane, corelată cu veniturile proprii; 
c) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de 
investiţii din infrastructura aferentă transportului public local de persoane, precum şi contractarea de 
lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări, care se fac prin licitaţie publică 
organizată potrivit legii; 
d)să convoace pentru audieri operatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea 
unor deficienţe apărute în executarea serviciului respectiv;  
e)să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie 
propuse de operator  în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii 
costurilor pentru călători;  
f)să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;  
g) să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în conformitate cu 
cerinţele de transport;  
h) să sancţioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în cazul în care aceştia nu 
prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin contractul 
de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini; 
i)autoritatea publica locala (delegatarul) are dreptul sa denunte unilateralcontractul de delegare de 
gestiune, cu un termen de preaviz de 30 zile si  fara plata de despagubiri, de orice natura,  in situatia in 
care interesul local sau national, o  impune. 
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CAPITOLUL  VI 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
 
A. Obligaţiile operatorului 
Art. 9. 
9.1. Operatorul  este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de delegare şi Caietul de 
sarcini, Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia aprobat de Consiliul Local al municipiului 
Mangalia, precum  şi normele specifice transportului public local de persoane, completate de 
reglementările aprobate de Consiliul Local al municipiului Mangalia. 
9.2. Operatorul  este obligat: 
a) să efectueze transportul public local de persoane conform prevederilor din caietul de sarcini, în 
condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi eficienţă; 
b) să asigure, fără discriminare, transportul persoanelor beneficiare de gratuitate, în baza 
reglementărilor stabilite de Consiliul local al municipiului Mangalia; 
c) să asigure transportul şi accesul în mijloacele de transport prin dispozitive specifice a persoanelor 
cu handicap, programând pe fiecare traseu mijloace de transport dotate cu astfel de dispozitive, care să 
circule alternativ cu celelalte mijloace de transport;   
d) să fundamenteze delegatarului tarifele propuse a fi utilizate în activitatea de transport public local 
de persoane; 
e) să nu subdelege servicii şi bunuri care fac obiectul delegării; 
f) să nu încarce artificial costurile de operare; 
g) să pună la dispoziţie publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse 
de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
h) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, 
i) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii; 
j) la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forţa 
majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, 
până la preluarea acesteia de către delegatar sau de alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile; 
k) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la 
reducerea activităţii, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 
l) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi 
asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind 
asigurările; 
m) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele 
aplicate, precum şi modificarea acestora; 
n) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului 
contractat; 
o) să asigure accesul organelor de control ale operatorului la informaţiile privind executarea serviciului 
delegat; 
p) să asigure dotarea si asigurarea operaţiilor de întreţinere si reparaţii necesare parcului de mijloace 
de transport stabilit prin contract; 
r)  să respecte capacităţile de transport si programele de transport specificate in program; 
s)  să menţină la un nivel corespunzător starea tehnica a vehiculelor, instalaţiilor auxiliare si a 
curăţeniei; 
t) să respecte orice prevederi care derivă din Regulamentul serviciului, reglementările în vigoare şi din 
hotărârile Consiliului Local al municipiului Mangalia. 
 
Art.10 Cesionarea contractului de delegare a serviciului de transport public local altui operator se 
poate face numai cu acordul Delegatarului. 
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B. Obligaţiile delegatarului 
Art. 11 
11.1. Delegatarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de delegare şi caietul de 
sarcini, precum şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia aprobat de Consiliul Local al municipiului 
Mangalia. 
11.2. Delegatarul  este obligat: 
a) să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de 
delegare; 
b) să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract de 
delegare, în caietul de sarcini şi în regulamentele aprobate; 
c) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale 
operatorului; 
d) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, necesare 
realizării serviciului contractat, în conformitate cu reglementările legale; 
e) să aprobe tarifele pentru transportul public local de persoane;     
f) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce 
decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina 
operatorului prin caietul de sarcini; 
g) să nu îl tulbure pe operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 
h) să notifice operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau 
intereselor delegatarilor; 
i) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii 
operatorului; 
j) să asigure exclusivitate operatorului în exploatarea traseelor contractate de acesta în baza 
prevederilor din caietul de sarcini; 
k) să informeze operatorul de transport cu 72 de ore înainte în legătura cu efectuarea unor lucrări la 
infrastructura rutiera pe traseele cuprinse in programele de transport deservite de acesta; 
l) să plătească contravaloarea facilităţilor de transport acordate unor categorii de persoane în 
conformitate cu prevederile contractuale; 
m) să plătească subvenţia la diferenţa de tarif conform Legii nr.92/2007 și a O.G.nr.97/1999 
republicată, în condiţiile în care există diferenţă negativă între venituri şi costuri, datorită tarifului 
stabilit de către Consiliul Local; 
n) să asigure resursele bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public 
de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate stabilite prin H.C.L.; 
o) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 
operatorilor de transport; 
p) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune în afară de cazurile prevăzute expres de 
lege, de Hotărârile Consiliului Local sau de prevederile contractului. 
  

CAPITOLUL VII 
CLAUZĂ CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 

 
Art. 12 
Operatorul se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare să respecte legislaţia, 
reglementările, precum şi hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale în vigoare privind 
protecţia mediului. 
 

CAPITOLUL VIII 
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 
Art. 13. 
13.1. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 
13.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de 
delegare, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 



36 
 

zile de la apariția motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care 
nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 
Art. 14. 
Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una 
dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a contractului de delegare va fi 
prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră. 
 
 

CAPITOLUL IX 
LITIGII 

 
Art. 15. 
Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor 
rezultate din executarea prezentului contract de concesiune. 
Art. 16 
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se vor soluţiona de instanţele judecătoreşti 
competente. 
 
 

CAPITOLUL X 
ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE 

 
Art. 17. 
Încetarea contractului de delegare a gestiunii poate avea loc în următoarele situaţii: 
a)la expirarea duratei stabilite în contract; 
b)autoritatea publică locală (delegatarul) are dreptul să denunțe unilateral contractul de delegare de 
gestiune, cu un termen de preaviz de 30 zile și  fără plata de despăgubiri, de orice natură,  în situația în 
care interesul local sau național, o  impune; 
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere de către autoritatea 
publică, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa 
de judecată; 
d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea publică, prin reziliere de către 
operator, cu plata unei despăgubiri în sarcina autorităţii publice, în caz de dezacord fiind competentă 
instanţa de judecată; 
e)la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului delegat sau a unei părţi importante din acesta. 
 
 

CAPITOLUL XI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 18. 
Prezentul contract de delegare are la bază următoarele documente de referinţă: 

 Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modifica rile s i completa rile 
ulterioare; 

 Legea nr.51/2006 pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 O.U.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de servicii din Legea  
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local,  cu modificările și completările  ulterioare ; 
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 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
Art. 19. 
19.1.Modificarea prezentului contract de concesiune se face  prin act adiţional încheiat între părţi. 
19.2. Delegatarul  poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, 
cu notificarea prealabilă a operatorului. 
 
Art. 20. 
20.1. Prezentul contract de concesiune împreună cu Regulamentul serviciului, Caietul de sarcini şi 
anexele acestora, ce fac parte integrantă din contract, reprezintă voinţa părţilor. 
20.2. Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în _______ 
exemplare. 
 
 
 
 
 
        DELEGATAR ,                                                                                                           OPERATOR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 
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Formular nr.1 
OPERATOR ECONOMIC 
    ..........................        
(denumirea)     
           
 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016 
 
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în 
calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant, declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura de atribuire a contractului de delegareşi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu într-o situație de conflict de interese așa cum este aceasta 
prevăzută la art. 44 din Legea nr.100/2016, respectiv nu mă aflu în niciuna dintre următoarele 
situaţii: 

a) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau 
de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu 
funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante1;  

b) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane 
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 
cadrul entităţii contractante. 

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entității contractante sunt:  
…………………………………………………………………………………………………………….Prezenta declaraţie este 

valabilă până la data de ____________________________ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate 
a ofertei). 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 Data completării ...................... 

 
Numele și prenumele: [……...................................] 
Funcția: [………………………................................] 
Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 
Semnătura ......................................... 
Ștampila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul 

social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală 
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Formular  nr.2 

 
OPERATOR ECONOMIC 
    .......................... 
(denumirea) 
Nr/data: 

ÎMPUTERNICIRE 
 
Subscrisa …………………………......................................................., cu sediul î n 
…………………………...………………………………………………………, î nmatriculata  la Registrul Comert ului sub nr. 
………………………, C.U.I. ………………, atribut fiscal ……................., reprezentata  legal prin 
…..................................………………………, î n calitate de ........…………………………, î mputernicim prin prezenta pe 
.............…………..........………………,domiciliat î n ………………..................…………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, 
nr. ………………, C.N.P. …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ......………......…, 
ava nd funct ia de ……….........……………………………………, sa  ne reprezinte la procedura de cerere de oferte 
î n scopul atribuirii contractului de achizit ie publica  …………………………...   
I n î ndeplinirea mandatului sa u, î mputernicitul va avea urma toarele drepturi s i obligat ii: 
1. Sa  semneze toate actele s i documentele care emana  de la subscrisa î n lega tura  cu participarea la 
procedura ; 
2. Sa  participe î n numele subscrisei la procedura  s i sa  semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul s i/sau î n urma desfa s ura rii procedurii. 
3. Sa  ra spunda  solicita rilor de clarificare formulate de ca tre comisia de evaluare î n timpul desfa s ura rii 
procedurii. 
4. Sa  depuna  î n numele subscrisei contestat iile cu privire la procedura . 
Prin prezenta, î mputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa  angajeze ra spunderea subscrisei cu 
privire la toate actele s i faptele ce decurg din participarea la procedura . 
Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 
de identitate, carte de identitate, pașaport). 

Data completării ............................ 
 
 
 

Numele și prenumele: [……...................................] 
Funcția: [………………………................................] 
Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 
Semnătura ......................................... 
Ștampila 
 
 

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite. 
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Formular  nr.3 
 

OPERATOR ECONOMIC……………………          I nregistrat la sediul autorita t ii contractante 
(denumirea)      nr. ....………..…...... / .…………….…... 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Ca tre ...................................................……….......…………………………………………….... 
(denumirea autorita t ii contractante s i adresa completa ). 
Ca urmare a anunt ului/invitat iei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii 
de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului 
_____________________________________ (denumirea contractului de achizit ie publica ), 
noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) va   transmitem 
ala turat urma toarele: 

1. Documentul .............................................................................(tipul, seria/numa rul, emitentul), 
privind garant ia pentru participare, î n cuantumul s i î n forma stabilite de dumneavoastra  
prin documentat ia de atribuire; 

2. Declarat ia privind î ncadrarea î ntreprinderii  î n categoria î ntreprinderile  mici s i  mijlocii 
(daca  este cazul); 

3. I mputernicirea din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa  participe la 
activitatea de deschidere a ofertelor, î nsot ita  de copia actului de identitate (daca  este 
cazul); 

4. Coletul sigilat s i marcat î n mod vizibil, cont ina nd oferta s i documentele care î nsot esc oferta, 
astfel:  
un (1) exemplar î n original 
un (1) exemplar î n copie  
un (1) exemplar  pe suport electronic (CD/DVD)  
un (1) exemplar, î n copie, a Formularului de contract (semnat si stampilat) 
 

5. Persoana de contact (pentru aceasta  procedura ) 
Nume   
Adresa  
Telefon  
Fax  
E-mail  

 
6. Participant ii  la procedura de achizit ie publica  s i calitatea acestora: 

Calitatea de 
participant 

Numele operatorului 
economic 

C.U.I. Adresa Telefon-Fax 

Ofertant      
Ofertant 
asociat 

    

Subcontractant     
Tert  sust ina tor     
Avem sperant a ca  oferta noastra  este corespunza toare s i va  satisface cerint ele. 
Data completa rii ........./………./........……  
Numele și prenumele: [……...................................] 
Funcția: [………………………................................] 
Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 
Semnătura .........................................  
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Formular nr.4 

OPERATOR ECONOMIC 
......................................... 
(denumirea)    
 

DECLARAȚIE 
Privind respectarea reglementărilor referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la 

relațiile de muncă 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................................................................... 
............................................................................................................................. ....... /(denumirea /numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la 
procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect…. ”, la data de ............................ (zi/luna/an), 
organizată de MUNICIPIUL MANGALIA(denumirea autorității contractante), declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ținut cont 
de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.           
 

Subsemnatul declar pe propria răspundere că mă angajez ca, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, să respect obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 
sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii. 

Subsemnatul declar pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt complete și corecte în 
fiecare detaliu și  înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 
confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice documente și informații 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante MUNICIPIUL 
MANGALIA cu privire la orice aspect in legătură cu activitatea noastră. 
 
 Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 
               Data completării ........... 
 
Numele si prenumele: [……...................................] 
Funcția: [………………………................................] 
Autorizat să semneze această ofertă în numele: [……...................................................................…] 
Semnătura ......................................... 
S tampila  
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Formular nr. 5 
 
    Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
 FORMULAR DE OFERTĂ 

Propunere financiară 
 
 
Ca tre.................................................................................................... (denumirea autorita t ii contractante s i adresa 
completa ) 
Domnilor, 
1.Examina nd documentat ia de atribuire, subsemnat ii, reprezentant i ai 
ofertantului .............................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, î n conformitate cu 
prevederile s i cerint ele cuprinse î n documentat ia mai sus ment ionata , sa  
presta m/ .................................................................................................................... .............................................(denumirea 
serviciului), pentru tariful 
de .............................................................................................................................. ............................................ 
(suma î n litere s i î n cifre, precum s i moneda ofertei),  
2. Ne angaja m ca, î n cazul î n care oferta noastra  este stabilita  ca s tiga toare, sa  presta m serviciile î n 
graficul de timp anexat. 
3. Ne angaja m sa  ment inem aceasta oferta  valabila  pentru o durata  de ......... zile, (durata î n litere s i cifre), 
respectiv pa na  la data de ...................... (ziua/luna/anul), s i ea va ra ma ne obligatorie pentru noi s i poate fi 
acceptata  orica nd î nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Pa na  la î ncheierea s i semnarea contractului de delegare de gestiune aceasta  oferta , î mpreuna  cu 
comunicarea transmisa  de dumneavoastra , prin care oferta noastra  este stabilita  ca s tiga toare, vor 
constitui un contract angajant î ntre noi. 
5. Preciza m ca : 
|_| depunem oferta  alternativa , ale ca rei detalii sunt prezentate î ntr-un formular de oferta  separat, 
marcat î n mod clar "alternativa "; 
|_| nu depunem oferta  alternativa . 
(Se bifeaza  opt iunea corespunza toare.) 
6. Am î nt eles s i consimt im ca, î n cazul î n care oferta noastra  este stabilita  ca fiind ca s tiga toare, sa  
constituim garant ia de buna  execut ie î n conformitate cu prevederile din documentat ia de atribuire. 
7. I nt elegem ca  nu suntet i obligat i sa  acceptat i oferta cu cel mai sca zut pret  sau orice alta  oferta  pe care 
o putet i primi. 
 
Data __/__/____ 
................................, (semna tura ), î n calitate de ...........................legal autorizat sa  semnez oferta pentru s i î n 
numele .........................................(denumirea/numele operatorului economic 
 

ANEXA FORMULAR OFERTA PROPUNERE FINANCIARA 
DENUMIRE OFERTA 

TARIF BILET / PERSOANA  
REDEVENTA  

REDUCEREA PRETULUI BILETULUI  
 
 

Data __/__/____ 
................................, (semna tura ), î n calitate de ...................................legal autorizat sa  semnez oferta pentru s i 
î n numele ..................................................(denumirea/numele operatorului economic) 
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Formular nr. 6 

 
Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

Tabel detalii anexat Propunerii Tehnice 
 
 

DENUMIRE OFERTA 
Asigurarea graficului de circulație  
Gradul de confort al parcului auto  

Norma de poluare pentru parcul auto  
Experiența similară – vechime în 

efectuarea transportului public de 
persoane 

 

Forma deținerii autovehiculului  
Sediul social și Asigurarea spațiului 

necesar garării mijloacelor de 
transport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


