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31998R2121 

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2121/98 

din 2 octombrie 1998 

privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 
684/92 şi (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul călătorilor cu autocarul şi 

autobuzul 
 

(Text cu relevanţă SEE) 
 
COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
 
având în vedere Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile 
comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul (1), modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 11/98 (2), în special art. 2 pct. 3.4 şi art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (2), art. 11 
alin. (5) şi art. 13 alin. (3), 
 
având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 12/98 din 11 decembrie 1997 privind 
stabilirea condiţiilor sub care transportatorii nerezidenţi pot să presteze servicii naţionale de 
transport rutier de călători în interiorul unui stat membru (3), în special art. 6 alin. (2) şi (3) şi art. 
7 alin. (1), 
 
în urma consultării comitetului înfiinţat prin art. 10 al Regulamentului (CE) 12/98, 
 
1. Întrucât art. 4 alin.(4) al Regulamentului (CEE) nr. 684/92 prevede că serviciile regulate şi 

anumite servicii regulate speciale sunt supuse autorizării. 
 
2. Întrucât art. 11 alin. (1) al prezentului regulament afirmă că serviciile ocazionale trebuie să se 

desfăşoare sub acoperirea unei foi de parcurs. 
 
3. Întrucât art. 13 alin. (1) al prezentului regulament prevede ca activităţile de transport în cont 

propriu trebuie să fie supuse unui sistem de certificate. 
 
4. Întrucât trebuie să fie stabilite reguli care să guverneze folosirea foii de parcurs menţionate în 

art. 11 al prezentului regulament şi mijloacele de a comunica statelor membre implicate 
numele transportatorilor ce desfăşoară aceste servicii şi ale punctelor de legătură în trafic. 

 
5. Întrucât Comisia a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 1839/92 din 1 iulie 1992 privind stabilirea 

regulilor detaliate privind aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 privind 
documentele pentru transportul internaţional de călători (4), modificat ultima dată prin Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei şi Suediei; întrucât acest regulament a fost modificat prin 

                                                           
(1) JO L 74, 20.03.1992, p.1. 
(2) JO L 4, 08.01.1998, p.1. 
(3) JO L 4, 08.01.1998, p.10. 
(4) JO L 187, 07.07.1992, p. 5. 
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Regulamentul (CEE) 2944/93 (5), pentru a standardiza, din motive de simplitate, documentele 
de control pentru serviciile navetă cu cazare şi pentru serviciile ocazionale. 

 
6.  Întrucât Regulamentul (CE) nr. 11/98 a eliminat conceptul de servicii navetă şi a simplificat 

definiţia serviciilor ocazionale, eliminând conceptul de servicii ocazionale reziduale. 
 
7.  Întrucât, din motive de simplificare, este necesar să se standardizeze foaia de parcurs pentru 

serviciile ocazionale internaţionale şi pentru servicii ocazionale sub forma cabotajului, 
prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 12/98. 

 
8.  Întrucât foaia de parcurs folosită ca un document de control în cadrul serviciilor regulate 

speciale sub forma cabotajului trebuie să fie completată sub forma unei declaraţii lunare. 
 
9.  Întrucât, din motive de transparenţă şi simplificare, toate modelele de documente stabilite de 

către Regulamentul (CEE) nr. 1839/92 ar trebui să fie adaptate noului cadru de reglementare 
aplicabil serviciilor de transport internaţional cu autocarul şi autobuzul şi acest regulament 
trebuie să fie înlocuit de către prezentul regulament. 

 
10.  Întrucât statele membre au nevoie de timp pentru a tipări şi distribui noile documente. 
 
11. Întrucât transportatorii trebuie, între timp, să poată continua să folosească documentele 

prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 1839/92 şi Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 
2454/92 (6), modificat în consecinţă pentru a lua în considerare Regulamentele (CEE) nr. 
684/92 şi (CE) nr. 12/98, 

 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 

CAPITOLUL I 
 

DOCUMENT DE CONTROL – FOAIE DE PARCURS 
 

Articolul 1 
 

1. Documentul de control – foaie de parcurs pentru serviciile ocazionale menţionate la punctul 
3.1 al art. 2 din Regulamentul (CEE) nr. 684/92 trebuie să fie conform modelului din Anexa I la 
prezentul regulament. 
 
2. Documentul de control – foaie de parcurs pentru serviciile ocazionale menţionate la art. 2 pct. 
3 din Regulamentul (CE) nr. 12/98 trebuie să fie conform modelului din Anexa I la prezentul 
regulament. 
 
3. Foile de parcurs sunt în carnete de 25 de foi, în duplicat şi detaşabile. Fiecare carnet are un 
număr. Foile sunt numerotate de la 1 la 25. Coperta carnetului trebuie să fie conform modelului 
din Anexa II la prezentul regulament. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a adapta 
aceste cerinţe la prelucrarea computerizată a foilor de parcurs. 
 

                                                           
(5) JO L 266, 27.10.1993, p.2. 
(6) JO L 251, 29.08.1992, p.1.  
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Articolul 2 
 

1. Carnetul prevăzut la art. 1 alin. (3) trebuie să fie completat pe numele transportatorului; acesta 
nu poate fi transferat. 
 
2.  Foaia de parcurs este completată cu litere lizibile şi care nu pot fi şterse, fie de către 
transportator, fie de către şofer, pentru fiecare parcurs înaintea plecării. Este valabilă pentru 
întreaga călătorie. 
 
3.  Originalul foii de parcurs trebuie să fie păstrat în vehicul pe durata întregii călătorii la care se 
referă. O copie este păstrată la sediul companiei. 
 
4.  Transportatorul este responsabil pentru păstrarea foilor de parcurs. 
 
 

Articolul 3 
 

În cazul unui serviciu ocazional internaţional furnizat de către un grup de transportatori ce 
acţionează în contul aceluiaşi contractant, care poate include călători ce fac o legătură în trafic cu 
un transportator diferit al aceluiaşi grup, originalul foii de parcurs trebuie păstrat în vehiculul ce 
prestează serviciul. O copie a foii de parcurs este păstrată la sediul fiecărui transportator. 
 

Articolul 4 
 

(1) Copiile foilor de parcurs folosite ca documente de control pentru servicii ocazionale sub 
forma cabotajului în conformitate cu art. 6 al Regulamentului (CE) nr. 12/98 trebuie înapoiate de 
către transportator autorităţii sau agenţiei competente din statul membru de reşedinţă, în 
conformitate cu procedurile ce urmează a fi stabilite de către acea autoritate sau agenţie. 
 
(2) În cazul unor servicii regulate speciale sub forma cabotajului în conformitate cu art. 3 al 
Regulamentului (CE) nr. 12/98, foaia de parcurs stabilită în Anexa I la prezentul regulament se 
completează sub forma unei declaraţii lunare şi se înapoiază de către transportator autorităţii sau 
agenţiei competente din statul membru de reşedinţă, în conformitate cu procedurile ce urmează a 
fi stabilite de către acea autoritate sau agenţie. 
 

Articolul 5 
 

Foaia de parcurs îl împuterniceşte pe deţinător, pe durata unui serviciu ocazional internaţional, să 
desfăşoare călătorii locale într-un alt stat membru decât cel în care este stabilit transportatorul, în 
conformitate cu condiţiile stabilite la art. 12 alin. (12) din Regulamentul (CEE) nr. 684/92. 
Călătoriile locale sunt introduse pe foile de parcurs înainte de plecarea vehiculului în călătoria 
avută în vedere. Originalul foii de parcurs este păstrat la bordul vehiculului pe durata călătoriei 
locale. 
 

Articolul 6 
 

Documentul de control trebuie prezentat oricărui agent de control la cerere. 
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CAPITOLUL II 
 

AUTORIZAŢII 
 

Articolul 7 
 

1. Cererile pentru autorizaţii de servicii regulate şi servicii regulate speciale supuse autorizării 
trebuie să fie conform modelului din Anexa III. 
 
2. Cererile de autorizare trebuie să conţină următoarele informaţii: 
 
(a) orarul; 
 
(b) baremurile tarifare; 
 
(c) o copie legalizată, conformă cu originalul, a licenţei comunitare pentru transportul 

internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul contra cost, prevăzută în art. 3 lit. a din 
Regulamentul (CEE) nr. 684/92; 

 
(d) informaţii referitoare la tipul şi volumul serviciului pe care solicitantul plănuieşte să îl 

furnizeze, în cazul unei cereri de a crea un serviciu, sau care a fost furnizat, în cazul unei 
cereri pentru reînnoirea unei autorizaţii; 

 
(e) o hartă la o scară convenabilă, pe care sunt marcate ruta şi punctele de oprire unde sunt 

îmbarcaţi sau debarcaţi călătorii; 
 
(f) un orar de mers, pentru a permite verificarea respectării legislaţiei comunitare privind timpul 

de conducere şi de odihnă. 
 
3. Solicitanţii oferă orice alte informaţii pe care le consideră relevante sau care sunt cerute de 
către autoritatea emitentă în sprijinul cererii lor. 
 

Articolul 8 
 

1.  Autorizaţiile trebuie să fie conform modelului din Anexa IV. 
 
2.  Fiecare vehicul care prestează un serviciu supus autorizării trebuie să aibă la bord o autorizaţie 
sau o copie certificată de către autoritatea emitentă. 

 
CAPITOLUL III 

 
CERTIFICATE 

 
Articolul 9 

 
1.  Certificatele pentru operaţiunile de transport în cont propriu, definite la art. 2 pct. 4 din 
Regulamentul (CEE) nr. 684/92, sunt conforme modelului din Anexa V la prezentul regulament. 
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(2) Întreprinderile care solicită un certificat furnizează autorităţii emitente o dovadă sau o 
asigurare că au fost îndeplinite condiţiile stabilite la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 
684/92.  
 
(3) Fiecare vehicul care desfăşoară un serviciu supus unui sistem de certificate păstrează la bord 
pe durata călătoriei un certificat sau o copie legalizată, conformă cu originalul, care este 
prezentată agenţilor de control la cerere. 
 
(4) Certificatele sunt valabil pentru maxim cinci ani. 
 

CAPITOLUL IV 
 

COMUNICAREA DATELOR STATISTICE 
 

Articolul 10 
 

Datele asupra transportului de cabotaj menţionate în art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 12/98 
trebuie comunicate sub formă de tabel, în conformitate cu modelul din Anexa VI la prezentul 
regulament. 
 

CAPITOLUL V 
 

PREVEDERI TRANZITORII ŞI FINALE 
 

Articolul 11 
 

Regulamentul (CEE) nr. 1839/92 se abrogă începând cu 31 decembrie 1999. 
 

Articolul 12 
 

Statele membre pot autoriza folosirea foilor de parcurs, a cererilor de autorizare, a autorizaţiilor şi 
certificatelor redactate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1839/92 şi cu Regulamentul 
(CEE) nr. 2454/92, până cel mai târziu la 31 decembrie 1999, cu condiţia ca acestea să fie 
modificate lizibil, indelebil şi adecvat în măsura în care este necesar, pentru a fi în conformitate 
cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 684/92, (CE) nr. 12/98 şi ale prezentului regulament. 
 
Celelalte state membre acceptă aceste documente pe teritoriul lor până la 31 decembrie 1999. 
 

Articolul 13 
 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a aplica prezentul regulament şi informează imediat 
Comisia în legătură cu aceasta. 
 

Articolul 14 
 

Prezentul regulament intră în vigoare la a treia zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene. 
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Se aplică de la 11 decembrie 1998, cu excepţia art. 1 alin. (2), art. 4 şi art. 10, care se aplică de la 
11 iunie 1999. 
 
Toate dispoziţiile prezentului regulament au caracter obligatoriu şi sunt direct aplicabile în toate 
statele membre. 
 
Adoptat la Bruxelles, 2 octombrie 1998. 
 

Pentru Comisie, 
 

NEIL KINNOCK 

 

Membru al Comisiei 
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ANEXA I 

 
EN                                               FOAIE DE PARCURS – MODEL             NR. ............................ 

 
(Hârtie verde deschis – A4) 

 
SERVICII OCAZIONALE INTERNAŢIONALE şi SERVICII OCAZIONALE SUB FORMA 

CABOTAJULUI 
 

(Fiecare element, dacă este necesar, poate fi suplimentat pe o foaie separată) 
 

1  
Număr de înregistrare al autocarului 
 

.................................................................................. 
Locul, data şi semnătura transportatorului 

2 
 

Transportatorul şi, când este cazul, 
subcontractantul sau grupul de 
transportatori 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 

3  
Numele şoferului (şoferilor) 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 

4 
Organizaţia sau persoana 

responsabilă pentru serviciul 
ocazional 

1. .................................   3. ....................................... 
2. .................................   4. ....................................... 

5 

 
 

Tipul serviciului 

 Serviciu ocazional internaţional 
 Serviciu ocazional sub forma cabotajului 
 Servicii regulate speciale sub forma cabotajului – declaraţie 

lunară 
              Lună ......................... An ............................ 

6 Locul de plecare al serviciului ......................................................... Ţară .............................. 
Locul de destinaţie al serviciului ..................................................... Ţară .............................. 

Parcurs Rută / Etape zilnice şi/sau 
puncte de îmbarcare sau 
debarcare a călătorilor 

Date de la la 
număr de 
călători 

 
 

liber (a se 
marca cu X) 

Km 
planificaţi 

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

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

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

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

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

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

7 

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

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

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

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

 

.................... .................... .................... ....................... .................... .................... 
Puncte de legătură cu alt 
transportator din acelaşi 

grup, dacă există 

Numărul de 
călători 

debarcaţi 

Destinaţia finală a 
călătorilor debarcaţi 

Transportatorul care îi 
îmbarcă pe călători 

8 
...........................................
........................................... 

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

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

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

.................................... 
Călătorii locale 

Data Km 
planificaţi 

Locul de plecare Locul călătoriei 
 

Număr de călători 

9 .................
.................
................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
Schimbări neprevăzute 

10 ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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ANEXA II 

 
Copertă 

 
(Hârtie – A4) 

 
Se redactează în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 
 
STATUL EMITENT                                                                                  Autoritatea competentă 
 - Semn distinctiv internaţional – (1)                                      ............................................................ 
 
 

 
 

CARNETUL nr. ....... 
 

de foi de parcurs: 
 
(a) pentru servicii ocazionale internaţionale cu autocarul şi autobuzul între statele membre, emis 

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 684/92 
 
(b) pentru servicii ocazionale cu autocarul şi autobuzul sub forma cabotajului, desfăşurate într-alt 

stat membru decât cel în care îşi are reşedinţa transportatorul, emis în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 12/98 

 
 
către: .................................................................................................................................................. 

(Numele şi prenumele sau denumirea comercială a transportatorului) 
 

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

............................................................................................................................................................ 
(Adresa completă, numerele de telefon şi fax) 

 
 
 
 
 
 

..........................................................                                    .............................................................. 
         (Locul şi data emiterii)                                                  (Semnătura şi ştampila autorităţii sau                     
                                                                                                             agenţiei emitente)  

                                                           
(1) Austria (A), Belgia (B), Danemarca (DK), Finlanda (FIN), Franţa (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), 

Italia (I), Luxemburg (L), Olanda (NL), Portugalia (P), Spania (E), Suedia (S), Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord (UK). 
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A doua pagină 
 

Se redactează în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 
reşedinţă al transportatorului 

 
Notă importantă 

 
 
A. PREVEDERI GENERALE COMUNE SERVICIILOR OCAZIONALE INTERNAŢIONALE 
ŞI SERVICIILOR OCAZIONALE SUB FORMA CABOTAJULUI  

 
1.  Art. 11 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 şi art. 6 alin. (1), (2) 
şi (3) ale Regulamentului (CE) nr. 12/98 prevăd că serviciile ocazionale trebuie să se 
desfăşoare în baza unui document de control – foaie de parcurs. 

 
2.  Prevederile menţionate în alineatul precedent definesc serviciile ocazionale ca servicii 

„care nu intră în definiţia serviciilor regulate, inclusiv servicii regulate speciale, şi a căror 
caracteristică principală este că transportă grupuri constituite la iniţiativa unui client sau a 
transportatorului însuşi”. 

 
Serviciile regulate sunt „servicii furnizate pentru transportul călătorilor la intervale 
specifice de-a lungul unor rute specificate, călătorii fiind îmbarcaţi şi debarcaţi la puncte de 
oprire prestabilite. Serviciile regulate sunt deschise tuturor şi supuse, când este cazul, 
rezervării obligatorii. 
 
Natura regulată a serviciului nu este afectată de nici o ajustare a condiţiilor de operare a 
serviciului. 
 
Indiferent de cine le organizează, serviciile furnizate pentru transportul unor categorii 
specificate de călători cu excluderea altor călători, în măsura în care astfel de servicii 
operează în condiţiile prevăzute la 1.1., sunt considerate servicii regulate. Astfel de servicii 
se numesc „servicii regulate speciale”. 
 
Serviciile regulate speciale includ: 

 
(a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă; 
 
(b) transportul la şi de la instituţia educaţională pentru elevi şi studenţi; 
 
(c) transportul soldaţilor şi al familiilor lor între statul de origine şi zona cazărmilor lor. 
 
Faptul că un serviciu special poate varia în funcţie de nevoile utilizatorilor nu afectează 
clasificarea sa ca un „serviciu regulat”. 

 
3.  Foaia de parcurs este valabilă pentru întregul parcurs. 
 
4.  Licenţa comunitară şi foaia de parcurs împuternicesc pe deţinător să desfăşoare: 
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(a) servicii ocazionale internaţionale cu autocarul şi autobuzul între două sau mai multe 
state membre; 

 
(b) servicii ocazionale sub forma cabotajului într-un stat membru, altul decât cel în care îşi 

are reşedinţa transportatorul. 
 

5.  Foaia de parcurs trebuie completată în două exemplare, fie de către transportator, fie de 
către şofer, înaintea începerii fiecărui serviciu. Copia foii de parcurs rămâne în 
întreprindere. Şoferul păstrează originalul la bordul vehiculului pe durata parcursului şi îl 
prezintă la cerere agenţilor de control. 

 
6. La sfârşitul parcursului respectiv, şoferul înapoiază foaia de parcurs la întreprinderea care i-

a furnizat-o. Transportatorul este responsabil pentru păstrarea documentelor. Acestea 
trebuie completate lizibil şi indelebil. 
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A treia pagină 

 
B. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIILOR OCAZIONALE INTERNAŢIONALE 
 
1. Art. 2 alin. (3.1) paragraful 2 al Regulamentului (CEE) nr. 684/92 prevede că organizarea unor 

servicii paralele sau temporare, comparabile serviciilor regulate existente şi care deservesc 
aceeaşi clientelă precum acestea din urmă, trebuie supusă autorizării. 

 
2. În cazul serviciilor ocazionale internaţionale, transportatorii pot efectua călătorii locale într-un 

stat membru, altul decât cel în care îşi au reşedinţa. Astfel de călătorii locale sunt destinate 
exclusiv călătorilor nerezidenţi transportaţi anterior de către acelaşi transportator în cadrul 
unui serviciu ocazional internaţional. Aceştia sunt transportaţi în acelaşi vehicul sau într-un 
vehicul aparţinând aceluiaşi transportator sau grup de transportatori. 

 
3. În cazul unor călătorii locale, foaia de parcurs trebuie să fie completată înainte de plecarea 

vehiculului în călătoria respectivă. 
 
4. În cazul unui serviciu ocazional internaţional operat de către un grup de transportatori ce 

acţionează în contul aceluiaşi client şi putând să implice călători ce prind o legătură en route 
cu un alt transportator al aceluiaşi grup, originalul foii de parcurs trebuie păstrat în vehiculul 
ce efectuează serviciul. O copie a foii de parcurs trebuie păstrată la sediul fiecărui 
transportator implicat. 

 
C. PREVEDERI SPECIFICE SERVICIILOR OCAZIONALE SUB FORMA CABOTAJULUI 
 
1. Serviciile ocazionale sub forma cabotajului sunt supuse, în caz că legislaţia comunitară nu 

prevede altfel, legilor, reglementărilor şi măsurilor administrative în vigoare în statul membru 
gazdă în următoarele domenii: 

 
(a) tarifele şi condiţiile ce guvernează contractul de transport; 

 
(b) greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. Asemenea greutăţi şi dimensiuni pot, atunci 

când este cazul, să le depăşească pe cele aplicabile în statul membru de reşedinţă al 
transportatorului, dar în nici un caz nu pot depăşi greutăţile şi dimensiunile stabilite în 
certificatul de conformitate; 

 
(c)  cerinţele referitoare la transportul unor anumite categorii de călători, precum şcolari, copii 

şi persoane cu mobilitate redusă; 
 

(d)  perioadele de condus şi de odihnă; 
 

(e)  taxa pe valoarea adăugată (TVA) asupra serviciilor de transport. În acest domeniu, art. 21 
alin. (1) lit. (a) din Directiva Consiliului 77/388/CEE din 17 mai 1977 privind 
armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – 
sistemul comun  al taxei pe valoarea adăugată: bază sau evaluare uniformă (1), modificată 

                                                           
(1) JO L 145, 13.06.1977, p.1. 
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ultima dată de către Directiva 96/95/CE (2), se aplică serviciilor menţionate în art. 1 al 
prezentului regulament. 

 
2. Standardele tehnice de construcţie şi echipare pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele 

folosite pentru desfăşurarea operaţiunile de transport de cabotaj sunt cele stabilite pentru 
vehiculele puse în circulaţie în transportul internaţional. 

 
3. Statele membre aplică transportatorilor nerezidenţi prevederile naţionale menţionate în alin. 

(1) şi (2), în aceleaşi condiţii ca şi propriilor cetăţeni, pentru a preveni eficient orice 
discriminare deschisă sau ascunsă în baza cetăţeniei sau locului de reşedinţă. 

 
4. În cazul unui serviciu ocazional sub forma cabotajului, foaia de parcurs este înapoiată de 

către transportator autorităţii sau agenţiei competente din statul membru de reşedinţă, în 
conformitate cu procedurile care sunt stabilite de către acea autoritate sau agenţie (3). 

 
5. În cazul unor servicii regulate speciale sub forma cabotajului, foaia de parcurs este 

completată sub forma unei declaraţii lunare şi înapoiată de către transportator autorităţii sau 
agenţiei competente ale statului membru de reşedinţă, în conformitate cu procedurile care 
sunt stabilite de către acea autoritate sau agenţie. 

                                                           
(2) JO L 338, 28.12.1996, p. 89. 
(3) Autorităţile competente ale statelor membre pot suplimenta punctul 4 cu persoane ale agenţiei responsabile pentru 

colectarea foilor de parcurs şi pentru procedura de transmitere a informaţiilor. 
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ANEXA III 

 
Copertă 

 
(Hârtie albă – A4) 

 
A fi redactat în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 
 

CERERE (1): 
 

DE A ÎNCEPE UN SERVICIU REGULAT  
DE A ÎNCEPE UN SERVICIU REGULAT SPECIAL (2)  
DE REÎNNOIRE A AUTORIZAŢIEI PENTRU UN SERVICIU  
 
desfăşurat cu autocarul şi autobuzul între statele membre în conformitate cu Regulamentul (CEE) 

nr. 684/92 
 

 
către: 
............................................................................................................................................................ 

(Autoritatea competentă) 
 

 
1. Numele şi prenumele sau denumirea comercială a solicitantului şi, dacă este cazul, a 
transportatorului gestionar în cazul unei asociaţii: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
2. Serviciu (servicii) desfăşurat(e)(1) 
de către o întreprindere         ca membru al unei asociaţii            ca sub-contractant  
 
3. Numele şi adresele 
transportatorului, transportatorului asociat (transportatorilor asociaţi) sau sub-contractantului 
(sub-contractanţilor)(3) (4) 

3.1. .....................................................................................................   tel. ....................................... 
3.2. .....................................................................................................   tel. ....................................... 
3.3. .....................................................................................................   tel. ....................................... 
3.4. .....................................................................................................   tel. ....................................... 
 
 
 

                                                           
(1) A se marca sau completa, după caz. 
(2) Servicii regulate speciale neacoperite de către un contract între organizator şi transportator. 
(3) A se indica în fiecare caz dacă este implicat un membru al unei asociaţii sau un sub-contractant. 
(4) A se ataşa o listă, dacă este cazul. 
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(A doua pagină a cererii de autorizare sau de reînnoire a autorizaţiei) 

 
4. În cazul unui serviciu regulat special: 

4.1. Categorie de călători: ............................................................................................................. 
 
5. Durata autorizaţiei cerute sau data la care serviciul ia sfârşit: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
6. Itinerariul principal al serviciului (a se sublinia punctele de îmbarcare a călătorilor): 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
7. Perioada de operare: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
8. Frecvenţa (zilnic, săptămânal etc.): ............................................................................................... 
 
9. Tarife: .................................................. Anexă ataşată 
 
10. A se anexa un orar de mers pentru a permite verificarea conformităţii cu legislaţia comunitară 

referitoare la perioadele de condus şi de odihnă 
 
11. Numărul de autorizaţii sau copii de autorizaţii cerute (1): 
............................................................................................................................................................ 
 
12. Orice informaţii suplimentare: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
13. ........................................................                                  ............................................................ 
            (Locul şi data)                                                                        (Semnătura solicitantului) 

                                                           
1 Se atrage atenţia solicitantului asupra faptului că, deoarece autorizaţia trebuie să fie păstrată la bordul vehiculului, 

numărul de autorizaţii pe care solicitantul trebuie să le deţină corespunde numărului de vehicule necesare simultan 
pentru a desfăşura serviciul. 
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(A treia pagină a cererii de autorizaţie sau de reînnoire a autorizaţiei) 

 
Notă importantă 

 
1. Următoarele trebuie să fie anexate cererii, după caz: 
 

(a)  orarul; 
 
(b)  baremurile tarifare: 
 
(c)  o copie conformă cu originalul legalizată a licenţei comunitare pentru transportul 

internaţional rutier de călători contra cost, prevăzută în art. 3 lit. (a) din Regulamentul 
(CEE) nr. 684/92; 

 
(d)  informaţii referitoare la tipul şi volumul serviciului pe care solicitantul intenţionează să îl 

furnizeze, în cazul unui nou serviciu, sau care a fost furnizat în cazul reînnoirii 
autorizaţiei; 

 
(c)  o hartă la o scară convenabilă, pe care sunt marcate itinerarul şi punctele de oprire la care 

sunt îmbarcaţi şi debarcaţi călătorii; 
 
(d) un orar de mers pentru a putea verifica conformitatea cu legislaţia comunitară asupra 

perioadelor de conducere şi de odihnă. 
 
2. În sprijinul cererii lor, solicitanţii furnizează orice informaţii suplimentare pe care le consideră 

relevante sau care le sunt cerute de către autoritatea emitentă. 
 
3. Art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 684/92 afirmă că următoarele servicii sunt supuse 

autorizării: 
 

(a)  servicii regulate, servicii furnizate pentru transportul călătorilor la intervale specificate pe 
rute specificate, călătorii fiind îmbarcaţi şi debarcaţi la puncte de oprire prestabilite. 
Serviciile regulate sunt deschise tuturor şi supuse, când este cazul, rezervării obligatorii. 
Natura regulată a serviciului nu este afectată de nici o ajustare a condiţiilor de operare a 
serviciilor; 

 
(b) servicii regulate speciale neacoperite de un contract între organizator şi transportator. 

Indiferent de cine le organizează, serviciile furnizate pentru transportul unor categorii 
specifice de călători cu excluderea altor călători, în măsura în care asemenea servicii 
operează în condiţiile specificate la 1.1., sunt considerate a fi servicii regulate. Asemenea 
servicii sunt numite în continuare „servicii regulate speciale”. Serviciile regulate speciale 
includ: 

 
(i) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă; 

(ii) transportul la şi de la instituţia educaţională a şcolarilor şi studenţilor; 

(iii) transportul soldaţilor şi a familiilor lor între statul de origine şi zona cazarmelor lor. 
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Faptul că un serviciu special poate varia în funcţie de nevoile utilizatorilor nu afectează 
clasificarea sa ca serviciu regulat special. 

 
4. Cererea este înaintată autorităţii competente a statului membru de unde pleacă serviciul, 

respectiv unul din punctele terminus ale serviciului. 
 
5.  Perioada maximă de valabilitate a autorizaţiei este de cinci ani. 
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ANEXA IV 

 
(Prima pagină a autorizaţiei) 

 
(Hârtie roz – A4) 

 
A fi redactat în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 

STATUL EMITENT                                                             Autoritatea competentă 
- Semn distinctiv internaţional – (1) 

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

AUTORIZAŢIA nr. .... 

pentru un serviciu regulat (2) 

pentru un serviciu regulat special neliberalizat 
 

cu autocarul şi autobuzul între statele membre în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 
684/92 

 
către: .................................................................................................................................................. 

(Nume, prenume sau denumire comercială a transportatorului sau transportatorului gestionar în 
cazul unei asociaţii de întreprinderi) 

 
............................................................................................................................................................ 
 
Adresă:............................................................... Tel. şi fax:............................................................... 
 
Nume, adresă, numere de telefon şi fax ale asociaţilor sau membrilor asociaţiei de întreprinderi şi 
sub-contractanţilor: 
 
(1) ....................................................................................................................................................... 
(2) ....................................................................................................................................................... 
(3) ....................................................................................................................................................... 
(4) ....................................................................................................................................................... 
(5) ....................................................................................................................................................... 
 
Listă anexată, dacă este cazul 
 
Data de expirare a autorizaţiei: .......................................................................................................... 
 
........................................................                                             ....................................................... 
(Locul şi data emiterii)                                                                (Semnătura şi ştampila autorităţii   
                                                           
1 Austria (A), Belgia (B), Danemarca (DK), Finlanda (FIN), Franţa (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), 

Italia (I), Luxemburg (L), Olanda (NL), Portugalia (P), Spania (E), Suedia (S), Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord (UK) 

2 A se şterge după caz. 
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                                                                                                            sau agenţiei emitente) 
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(A doua pagină a autorizaţiei nr. .................) 

 
1. Itinerar: 
 

(a) Locul de plecare al serviciului: .............................................................................................. 
 
(b) Locul de destinaţie al serviciului: ............................................................................................ 
 
(c) Itinerar principal, cu punctele de îmbarcare şi debarcare ale călătorilor subliniate: ………... 

 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
2. Perioade de operare: ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
3. Frecvenţă: ...................................................................................................................................... 
 
4. Orar: ............................................................................................................................................... 
 
5. Serviciu regulat special: 

- Categorie de călători: .................................................................................................................. 
 
6. Alte condiţii sau puncte speciale: 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                                      ...................................................................... 
                                                                                      (Ştampila autorităţii emitente a autorizaţiei) 
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(A treia pagină a autorizaţiei) 

 
Se redactează în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 
 

Notă importantă 
 

1. Această autorizaţie este valabilă pentru întregul parcurs. Nu poate fi folosită de altă parte, 
decât cea al cărei nume este indicat pe aceasta. 

 
2. Autorizaţia sau o copie conformă cu originalul legalizată de către autoritatea emitentă este 

păstrată în vehicul pe durata parcursului şi este prezentată la cerere agenţilor de control. 
 
3. O copie conformă cu originalul legalizată a licenţei comunitare este păstrată la bordul 

vehiculului. 
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ANEXA V 

 
(Prima pagină a certificatului) 

 
(Hârtie galbenă – A4) 

 
Se redactează în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 

 
STAT EMITENT:                                                                    Autoritatea competentă 
- Semn distinctiv internaţional – (1) 
                                                                                    ........................................................................ 
 

 

CERTIFICAT 

emis pentru operaţiunile de transport în cont propriu cu autocarul şi autobuzul între statele 
membre în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 684/92 

 
______________________________________________________________________________ 
(Parte care se completează de persoana sau entitatea care desfăşoară operaţiunile de transport în 

cont propriu) 
 
Subsemnatul ....................................................................................................................................... 

responsabil pentru întreprinderea, organizaţia non-profit sau alta (a se descrie) 
 
............................................................................................................................................................ 

(Numele şi prenumele sau numele oficial, adresa completă) 
 

certifică următoarele: 
 
- serviciul de transport furnizat este non-profit şi necomercial, 

- transportul este doar o activitate auxiliară pentru persoană sau entitate, 

- autocarul sau autobuzul cu numărul de înregistrare ........ este proprietatea persoanei sau entităţii 
sau a fost obţinut de către aceasta prin plăţi eşalonate sau a fost subiectul unui contract de 
leasing pe termen lung, 

 
- autocarul sau autobuzul va fi condus de către un membru al personalului persoanei sau entităţii 

subsemnate sau de către subsemnat în persoană. 
 
 
                                                                           ................................................................................. 
                                                                          (Semnătura persoanei sau reprezentantului entităţii) 
                                                           
1 Austria (A), Belgia (B), Danemarca (DK), Finlanda (FIN), Franţa (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), 
Italia (I), Luxemburg (L), Olanda (NL), Portugalia (P), Spania (E), Suedia (S), Regatul Unit (UK) 
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______________________________________________________________________________ 

(Parte care se completează de autoritatea competentă) 
 

Acesta constituie un certificat în sensul art. 13 al Regulamentului (CEE) nr. 684/92 
 
.........................................................                                  ................................................................. 
     (Perioada de valabilitate)                                                         (Locul şi data emiterii) 
 
                                                                                           ................................................................. 
                                                                                  (Semnătura şi ştampila autorităţii competente) 
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(A doua pagină a certificatului) 

 
Se redactează în limba sau limbile oficiale sau una din limbile oficiale ale statului membru de 

reşedinţă al transportatorului 
 
 

Prevederi generale 
 

1. Art. 2 alin. (4) al Regulamentului (CEE) nr. 684/92 afirmă că „operaţiunile de transport în cont 
propriu sunt operaţiuni de transport desfăşurate în scopuri necomerciale şi non-profit de către 
o persoană fizică sau juridică, în următoarele condiţii: 

 
− activitatea de transport reprezintă numai o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau 

juridică; 
 
− vehiculele folosite sunt proprietatea persoanei fizice sau juridice sau au fost obţinute prin plăţi 

eşalonate de către acestea sau au fost subiectul unui contract de leasing pe termen lung şi sunt 
conduse de către un membru al personalului persoanei fizice sau juridice sau de către persoana 
fizică însăşi”. 

 
2. Transportatorii în cont propriu sunt licenţiaţi să desfăşoare acest tip de activitate de transport 

fără discriminare în funcţie de cetăţenia sau locul de reşedinţă, cu condiţia ca aceştia: 
 

- să fie autorizaţi în statul de reşedinţă să întreprindă activităţi de transport cu autocarul sau 
autobuzul în condiţiile de acces pe piaţă stabilite în legislaţia naţională; 

 
- să îndeplinească cerinţele de siguranţă rutieră, în măsura în care este vorba de standardele 

pentru şoferi şi vehicule. 
 
3. Operaţiunile de transport în cont propriu menţionate la punctul 1 sunt scutite de autorizare dar 

sunt supuse unui sistem de certificate.  
 
4. Certificatul îl împuterniceşte pe deţinător să desfăşoare operaţiuni de transport internaţional cu 

autocarul şi autobuzul pe cont propriu. Este emis de către autoritatea competentă a statului 
membru unde este înregistrat vehiculul şi este valabil pentru întregul parcurs, inclusiv orice 
parcursuri de tranzit. 

 
5. Părţile relevante ale acestui certificat trebuie să fie completate cu litere indelebile în trei 

exemplare, de către persoana sau reprezentantul entităţii ce desfăşoară operaţiunea şi de către 
autoritatea competentă. O copie trebuie să fie păstrată de către administraţie şi alta de către 
persoană sau entitate. Şoferul trebuie să păstreze la bordul vehiculului originalul sau o copie 
conformă cu originalul legalizată, pe întreaga durată o oricărui parcurs internaţional. Trebuie 
să fie prezentată la cerere autorităţilor de control. Persoana sau entitatea, după caz, este 
responsabilă pentru păstrarea certificatelor. 

 
6. Certificatul este valabil pentru o perioadă de maxim cinci ani. 



 25 

 
ANEXA VI 

 
MODEL DE COMUNICARE 

 
Menţionat în art. 7 alin. (1) al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 din 11 decembrie 

1997, stabilind condiţiile în care transportatorii nerezidenţi pot opera servicii rutiere 
naţionale de transport de călători în interiorul unui stat membru 

 
Operaţiuni de transport de cabotaj desfăşurate în .....................(trimestru).................................(an) 
 
de către transportatori cu reşedinţa în ......................................................(numele statului membru) 
 

Număr de călători Număr de călători – km 
Tip de servicii Tip de servicii 

Statul membru 
gazdă 

Regulat special Ocazional Regulat special Ocazional 
A 
 

    

B 
 

    

D 
 

    

DK 
 

    

E 
 

    

GR 
 

    

FIN 
 

    

F 
 

    

I 
 

    

IRL 
 

    

L 
 

    

NL 
 

    

P 
 

    

S 
 

    

UK 
 

    

Cabotaj  
total 
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