
Anexa nr. 6.2 la Contract 

 

 

 

Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a Tarifelor de călătorie 

 

Entitatea Contractantă este liberă să stabilească tarifele de călătorie pentru serviciile publice 

de transport pe care Operatorul le va aplica călătorilor. Tarifele ce pot fi aplicate călătorilor sunt: 

a) tarif de călătorie, stabilit de către Entitatea Contractantă la nivelul tarifului mediu pe 

călătorie ofertat/estimat și fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile Ordinului 

președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/ 2007 în cazul transportului local sau, în cazul transportului 

județean, la nivelul tarifului calculat funcție de nivelul tarifului mediu pe km/loc ofertat/aplicat de 

Operator, caz în care călătorii plătesc contravaloarea totală a serviciului de transport; 
b) tarif de călătorie, stabilit și impus unilateral de către Entitatea contractantă pe criterii sociale 

pentru toți călătorii, fără a fi necesară fundamentarea nivelului acestuia, caz în care călătorii plătesc 

un tarif sub nivelul costurile reale iar operatorul este îndreptățit să încaseze Compensația și, după 

caz, Diferențele de tarif aferente gratuităților și tarifelor reduse stabilite pentru anumite categorii 

de persoane; 

c) tarif de călătorie cu valoare redusă,  stabilit de către autoritatea competentă pe criterii de 

protecție socială pentru anumite categorii de călători, fără a fi necesară fundamentarea nivelului 

acestuia, caz în care operatorul este îndreptățit să încaseze Diferențele de tarif până la nivelul 

tarifului de călătorie aplicat și, după caz, Compensația cuvenită pentru îndeplinirea obligațiilor de 

serviciu public, implicit din aplicarea tarifului de călătorie prevăzut la lit. b). 
Operatorul poate solicita, anual, ajustarea cu indicele de inflație comunicat de către Institutul 

Național de Statistică a tarifelor de călătorie. 
Stabilirea, ajustarea și modificarea nivelului Tarifelor de călătorie pentru toate tipurile de 

Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a Entității Contractate, în conformitate cu prevederile 

Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/ 2007 pentru aprobarea Normelor–cadru privind 

stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. 


