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CALENDARUL DE ATRIBUIRE A CURSELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL 

DE TRANSPORT INTERJUDETEAN 
 

a) 08.02.2013 – afişarea programului de transport în sistemul CNMSI – SAET;  
b) 08.02.2013 – 12.02.2013 – perioada de corectare a erorilor existente în programul de 

transport; 
c) 13.02.2013 – 17.02.2013 – perioada de depunere de către operatorii de transport a 

solicitărilor în format electronic în sistemul CNMSI (intervalul in care se pot depune 
opţiunile este 13.02.2013 ora 0900 – 17.02.2013 ora 1600); 

d) 18.02.2013 – 27.02.2013 – perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea 
solicitărilor depuse; 

e) 28.02.2013 – data şedinţei de atribuire. 
 
Precizăm că rectificarea eventualelor erori referitoare la criteriile de punctare privind 

parcul deţinut de către operatorii de transport persoane, perioadele de deţinere a licenţelor de 
traseu şi retrageri/renunţări ale licenţelor de traseu se poate realiza până la data de 12.02.2013 
inclusiv. 

Începând cu data de 13.02.2013 C.N.M.S.I. nu va mai actualiza informaţiile în sistemul 
naţional de atribuire electronică a traseelor cuprinse în programele de transport. 
 

NOTĂ 

Atribuirea curselor/traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean se face 

în următoarele condiţii: 

 1. Capacităţile de transport pentru traseele cu un parcurs mai lung de 250 km vor fi 

modificate astfel încât în maxim trei ani de la începerea valabilităţii noului programului de 

transport interjudeţean 2013 – 2019, traseele să fie efectuate numai cu autobuze cu o 

capacitate mai mare de 22 locuri pe scaune; 

2. Autobuzele cu care se va efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane 

prin servicii regulate vor fi dotate cu aparat de marcat electronic fiscal, conform 

reglementărilor în vigoare; 

3. Pe perioada de valabilitate a programului de transport Interjudeţean 2013 – 2019 

Autoritatea Rutieră Română – ARR va asigura armonizarea programului de transport cu 

celelalte moduri de transport şi cu transportul de călători pe calea ferată (CFR) astfel încât să 

garantaze servicii de transport de călători eficiente, sigure şi de o înaltă calitate prin 

intermediul concurenţei reglementate, garantând în acelaşi timp transparenţa şi buna 

funcţionare a serviciilor de transport de călători, luând în considerare factorii sociali, de 

mediu şi de dezvoltare regională, sau oferirea de condiţii tarifare specifice anumitor categorii 

de călători, cum ar fi pensionarii, şi eliminarea disparităţilor între modurile de transport. 


