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Metodologia 
privind  modificarea  programului  de  transport  interjudetean  2013-2019   in  perioada   de 

valabilitate a acestuia 

 

       In conformitate cu prevederile art.61 alin.(1) lit.a) si b) din Normele metodologice aprobate prin 

O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Programul de transport interjudeţean 

se poate modifica de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., la cererea operatorului de transport 

rutier deţinător al licenţei de traseu pentru traseul respectiv, astfel: 

   “ a) anual, în luna septembrie, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin: 

    (i) introducerea de noi curse pe un traseu existent în programul de transport numai în condiţiile în 

care se respectă un decalaj de minimum 30 de minute între plecările din staţii/autogările capete de tra-

seu, situate în aceeaşi localitate; 

    (ii) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări; dacă prin oprirea în tranzit solici-

tată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor 

curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată 

asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările situate în aceeaşi localitate; 

    (iii) reducerea numărului de curse de pe un traseu existent; 

    (iv) modificarea capacităţii de transport; 

    (v) modificarea zilelor şi/sau a perioadei în care se efectuează cursa; 

    b) trimestrial, la data stabilită de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin: 

    (i) eliminarea de staţii/autogări; 

    (ii) înlocuirea de autogări.” 

 

         Astfel, operatorii de transport detinatori de licente de traseu valabile pentru traseul in cazul caruia 

se doreste modificarea in cazurile limitative prevazute pentru modificarea anuala din luna sep-

tembrie sau pentru cazurile limitative prevazute pentru modificarea trimestriala, vor proceda la 

completarea si transmiterea la Autoritatea Rutiera Romana – ARR din B-dul Dinicu Golescu 

nr.38, sector 1 – Bucuresti a urmatoarelor solicitari tip, dupa caz, cu respectarea termenelor stabilite 

de Autoritatea Rutiera Romana – ARR conform prevederilor art.61 alin.(1) lit.a) si b) mai sus mentio-

nate:         

-Solicitare de introducere de noi curse pe un traseu  conform Anexei 1 

- Solicitare de introducere de opriri in tranzit pe conform Anexei 2 

- Solicitare de reducere a numarului de curse conform Anexei 3 

-Solicitare de modificare a capacitatii de transport conform Anexei 4 

- Solicitare de modificare a zilelor si/sau a perioadei de efectuare a cursei conform Anexei 5 

- Solicitare de eliminare statii/autogari conform Anexei 6 

- Solicitare de inlocuire autogara conform Anexei 7 

 

A – pentru modificarea anuala din luna septembrie vor putea fi depuse solicitari de 

catre operatorii de transport in perioada 01.04.2014 – 30.04.2014: 
     1. Se completeaza cate o solicitare tip pentru fiecare cursa interjudeteana la care se doreste modifi-

carea conform art.61 alin.(1) lit.a), pct. ii, iv si v, respectiv modificarea graficului de circulatie afe-

rent unei curse interjudetene pe care operatorul detine licenta de traseu valabila prin introducerea 

de opriri in tranzit, modificarea capacitatii de transport, modificarea zilelor si/sau a perioadei in 

care se efectueaza cursa interjudeteana. 

http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/1%20cerere%20tip%20introducere%20de%20noi%20curse.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/2%20cerere%20tip%20introducere%20opriri%20in%20tranzit.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/3%20cerere%20tip%20reducere%20numar%20curse.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/4%20cerere%20tip%20modificare%20capacitate.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/5%20cerere%20tip%20modificare%20zile%20si%20perioada.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/6%20cerere%20tip%20eliminare%20statii%20sau%20autogara.doc
http://www.arr.ro/files/transport/transport%20persoane/anexe/7%20cerere%20tip%20inlocuire%20autogara.doc
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 Obs:  In cazul in care pe cursa interjudeteana care se doreste a fi modificata detin licente de traseu 

valabile mai multi operatori de transport, in vederea analizarii solicitarii este necesar sa fie indeplini-

ta una din urmatoarele conditii: 

- Sa existe solicitari depuse in original de fiecare din operatorii de transport detinatori de licenta 

de traseu valabila pentru cursa interjudeteana, solicitari din care sa rezulte ca acestia doresc 

aceeasi modificare; 

- Sa existe solicitare depusa in original din partea unui singur operator de transport detinator de 

licenta de traseu pe cursa interjudeteana respectiva insotita de acordul (in original) al celorlalti 

operatori de transport detinatori de licenta de traseu valabila; 

 

In cazul modificarii capacitatii de transport, autovehiculul nominalizat in solicitarea de modificare a 

capacitatii de transport (Anexa 4) trebuie sa respecte punctajul autovehiculului in baza caruia operato-

rul de transport a fost declarat castigator de catre C.N.M.S.I. in cadrul sedintei de atribuire electronica. 

Solicitarile de modificare a programului de transport interjudetean care vor fi aprobate 

conform art.61 alin.(1) lit.a), pct. ii, iv si v, vor intra in vigoare incepand cu data de 15 

septembrie 2014. 

 

       2. Se completeaza cate o solicitare tip pentru fiecare traseu interjudetean, pe care operatorul de-

tine licenta de traseu valabila pentru cel putin o cursa, la care se doreste modificarea programului de 

transport interjudetean conform art.61 alin.(1) lit.a), pct.i, respectiv prin introducerea de noi curse. 

Solicitarea va avea anexat si graficul de circulatie dorit de operatorul de transport (semnat si stampilat 

de acesta in original), cu nominalizarea statiilor/autogarilor.  Solicitarea va fi analizata conform grafi-

cului de circulatie anexat la solicitare numai in situatia in care aceasta este justificata (exista solicitari 

din partea calatorilor, administratiei publice locale, etc.). 

In cazul solicitarilor aprobate conform art.61 alin.(1) lit.a), pct. i,  vor fi eliberate licente de tra-

seu operatorilor de transport stabiliti drept castigatori de catre Agentia pentru Agenda Digitala 

a Romaniei – A.A.D.R. in urma unei sedinte de atribuire electronica ce va avea loc pana la 

data de 01 septembrie 2014. Licentele de traseu se vor elibera de catre agentiile teritoriale 

A.R.R. cu respectarea prevederilor art.62, art.63, art.64 alin.(3) si art.65 alin.(1) din Normele 

metodologice aprobate prin O.M.T.I. nr.980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

        3. Se completeaza cate o solicitare tip pentru fiecare traseu interjudetean pe care operatorul de 

transport detine licenta de traseu valabila pentru cel putin o cursa, la care doreste modificarea progra-

mului de transport interjudetean conform art.61 alin.(1) lit.a), pct.iii, respectiv prin reducerea numa-

rului de curse pe acel traseu. 

Obs:  a) In cazul in care solicitantul detine licenta de traseu pentru cursa pe care o doreste eliminata 

din programul de transport, in vederea analizarii solicitarii este necesar sa fie indeplinite cumulativ 

urmatoarele: 

- Avand in vedere ca reducerea numarului de curse de pe un traseu nu este echivalenta cu elimi-

narea acestuia din programul de transport interjudetean, pe traseul respectiv trebuie sa ramana 

cel putin o cursa; 

- Daca sunt mai multi operatori de transport detinatori de licente de traseu valabile pe cursa res-

pectiva sa fie indeplinita una din urmatoarele conditii: 

-sa existe solicitari depuse in original de fiecare din operatorii de transport detinatori de licenta     

de traseu valabila pentru cursa interjudeteana, solicitari din care sa rezulte ca acestia doresc 

aceeasi modificare; 

-sa existe solicitare depusa in original din partea unui singur operator de transport detinator de 

licenta de traseu pe cursa interjudeteana respectiva insotita de acordul (in original) al celorlalti 

operatori de transport detinatori de licenta de traseu valabila; 

 b) In cazul in care cursa care se doreste a fi eliminata din programul de transport interjudetean 

nu este atribuita, in vederea analizarii solicitarii trebuie sa fie indeplinita una din urmatoarele 

conditii: 
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-sa existe solicitari depuse in original de fiecare din operatorii de transport detinatori de licenta     

de traseu valabila pe traseul respectiv, solicitari din care sa rezulte ca acestia doresc aceeasi 

modificare; 

-sa existe solicitare depusa in original din partea unui singur operator de transport detinator de 

licenta de traseu valabila pe traseul respectiv insotita de acordul (in original) al celorlalti opera-

tori de transport detinatori de licenta de traseu valabila pe acelasi traseu; 

Solicitarile de modificare a programului de transport interjudetean care vor fi aprobate 

conform art.61 alin.(1) lit.a), pct. iii, vor intra in vigoare incepand cu data de 15 septem-

brie 2014. 

       

B – pentru modificarile trimestriale vor putea fi depuse solicitari de catre operatorii 

de transport pana la 21.03.2014 (prima modificare trimestriala), respectiv in pe-

rioadele 10.06.2014 – 20.06.2014 (a doua modificare trimestriala), 08.09.2014 – 

19.09.2014 (a treia modificare trimestriala) si 02.12.2014 – 12.12.2014 (a patra 

modificare trimestriala) 
          Se completeaza cate o solicitare tip pentru fiecare cursa interjudeteana la care se doreste mod-

ificarea conform art.61 alin.(1) lit.b), pct. i si ii, respectiv modificarea graficului de circulatie afe-

rent unei curse interjudetene pe care operatorul detine licenta de traseu valabila prin eliminarea de 

statii/autogari si/sau inlocuirea de autogari. 
Obs:  In cazul in care pe cursa interjudeteana care se doreste a fi modificata detin licente de traseu 

valabile mai multi operatori de transport, este necesar sa fie indeplinita una din urmatoarele condi-

tii: 

- Sa existe solicitari depuse in original de fiecare din operatorii de transport detinatori de licenta 

de traseu valabila pentru cursa interjudeteana, solicitari din care sa rezulte ca acestia doresc 

aceeasi modificare; 

- Sa existe solicitare depusa in original din partea unui singur operator de transport detinator de 

licenta de traseu pe cursa interjudeteana respectiva insotita de acordul (in original) al celorlalti 

operatori de transport detinatori de licenta de traseu valabila; 

Solicitarile aprobate conform art.61 alin.(1) lit.b), pct. i si ii, vor intra in vigoare dupa ri-

dicarea de catre operatorii de transport a graficelor de circulatie modificate de la agen-

tiile teritoriale ARR emitente ale licentelor de traseu. 

 
In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, se constata neconcordante ale distantelor dintre 

statii/autogari sau neconcordante in ceea ce priveste durata de efectuare a unei curse, graficele 

de circulatie vor fi modificate in cazurile justificate, atat cat este posibil, in ceea ce priveste nr. 

de km/viteze/ore.                                        

 
                                                     


