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organizat în data de 13.12.2021, proba scrisă 
 

Bibliografie generală1: 
1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea 

VI – Titlul I (Dispoziții generale),  
       Titlul II (Statutul Funcționarilor Publici); 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

5.  
Bibliografie specifică: 

1. LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale; 

2. LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
3. REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 23 

octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului     PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE; 

4. ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere; 
5. ORDIN nr. 972 din 3 octombrie 2007  pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
6. ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea 

şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de personae; 
7. ORDIN nr. 131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile  
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. 

 
 

 

                                                 
1 Cuprinde acte normative impuse de prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 611/2008 coroborate cu prevederile art. 
467 alin. (2) din OUG nr. 57/2019.  
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ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

Concurs/examen de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție,  
organizat în data de 13.12.2021, proba scrisă 

 
 

În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 
 

 
1. pregătirea documentaţiei necesare şi urmărirea evaluării fluxurilor de transport de persoane 

prin studii de mobilitate, precum şi prognozarea evoluţiei acestora; 
2. stabilirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a traseelor principale şi/sau 

secundare din structura programelor de transport privind serviciul public de transport de 
persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a 
serviciului, în conformitate cu prevederile legale; 

3. pregătirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a programelor de transport 
judeţean de persoane prin servicii regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare; 

4. actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport, aprobate prin hotărâre de 
consiliu, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul 
public interjudeţean, internaţional, feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între 
modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz; 

5. întocmirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu  a programului de transport 
public judeţean, licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini  în serviciul public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate se face cu respectarea staţiilor de 
îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean de călători; 

6. cunoaşterea şi respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare din domeniul serviciilor de 
transport persoane; 

7. fundamentarea concluziilor şi consemnărilor din rapoartele de specialitate în mod obiectiv, 
exclusiv pe documentele analizate; 

8. exercitarea capacitatea de apreciere în mod imparţial, astfel încât în procesul de luare a 
deciziilor să ţină cont numai de situaţiile pertinente şi să acţioneze potrivit actelor normative 
în vigoare; 

9. întocmirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu județean a documentaţiei 
necesare atribuirii contractelor de servicii publice definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul 
(CE) nr. 1.370/2007 în baza prevederilor Legii nr. 51/2006; Legii nr. 92/2007 şi a legislaţiei 
în domeniul achiziţiilor publice; 
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10. urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a 

sistemelor publice de transport local şi judeţean, în condiţiile legii; 
11. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a regulamentelor/norme 

locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu public de transport 
judeţean; 

12. analizarea şi formularea de propuneri pentru documentaţia necesară întocmirii studiilor de 
fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a 
întregului sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere a 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

13.  analizarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de 
dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor 
respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

14. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu a procedurii de încheiere a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane; 

15. pregatirea şi propunerea spre aprobare prin hotărâre de consiliu de facilităţi şi compensaţii 
ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii 
costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare (dacă este cazul); 

16. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, emiterea licenţelor de traseu 
pentru serviciile publice de transport rutier judeţean de călători, efectuate cu autobuze; 

17. stabilirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a staţiilor de 
îmbarcare/debarcare prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judeţean de călători; 

18. consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport 
rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din 
domeniu  la întocmirea regulamentelor, norme locale privind modul de organizare şi 
funcţionare a fiecărui serviciu public de transport judeţean; 

19. pregatirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a documentaţiei 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de 
transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 
modalitatea de gestionare a serviciului; 

20. pregatirea şi propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a documentaţiei 
privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul judeţean, după caz, pentru acoperirea 
diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi 
sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de 
serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 (dacă este cazul); 

21. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a emiterii licenţelor de traseu 
pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate; 

22. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform competenţelor stabilite prin 
lege, inclusiv în cadrul unor controle mixte cu ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri; 

23. propunerea spre aprobare, prin hotărâre de consiliu județean, a tarifelor fundamentate şi 
propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport judeţean, astfel încât 
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costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală 
a costurilor de exploatare şi un profit rezonabil pentru operatorii de transport; 

24. păstrarea confidenţialității informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea 
operatorilor de transport rutier; 

25. urmărirea respectării obligaţiilor pe care autoritatea competentă şi le-a asumat prin 
contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor 
realizate de operatorii de transport rutier din fonduri proprii; 

26. propunerea efectuării în trafic a controalelor comune a inspectorilor de trafic  ISCTR cu 
împuterniciţii preşedintelui consiliului judeţean; 

27. Îndeplineşte următoarele atribuţii generale în domeniul Sistemului de Management al 
Calității: 

- derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
- respectă prevederile privind SMC-ul; 
- raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre orice 

necesitate de îmbunătățire; 
- propune acțiuni corective; 
- participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității; 
- participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
- participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor activităților/ obiectivelor din 

activități proprii. 
28. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea Consiliul Judeţean Vaslui, şefii 

ierarhici superiori, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative, în legătură cu 
sarcinile de serviciu. 

 
 
 

 
 


