
CAIET DE SARCINI 

  In temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călătorii și bagaje, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006 Primăria or.Călărași anunță pentru data de  

__________________  în sediul Primăriei or.Clălărași, str.M.Eminescu nr.19, desfășurarea 

concursului de atribuire a dreptului de deservire a trasportului de pasageri din or. Călărași: 

Conform DECIZIE nr. 02/14 din 15 martie 2019 

Nr. 1 
strada Bojole – strada 

Nicolae Testemiţanu 

Tur:  str. Bojole→str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→str. Mihai  

Eminescu, →str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul 

Raional Călăraşi); 

Retur: str. Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional 

Călăraşi) → str. Alexandru cel Bun (Autogara) → str. Mihai  

Eminescu→ str. Ştefan  cel Mare şi Sfânt→ str. Bojole  

-  Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.00 pînă 

la 18.45; 

Staţia terminus str. Bojole 25, → str. Nicolae Testemiţanu 

(vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi).  

-  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. 

Nicolae Testimiţanu şi terminus str. Bojole 25 se va efectua 

pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 

(treizeci) minute şi maxim de 45 (patruzeci şi cinci) minute, 

indiferent de numărul de călători îmbarcaţi 

Nr.2 

Strada 

Nicolae Testemiţanu 61 

– 

strada Livezilor 

(Seliştea Nouă) 

 

Tur:  str. Nicolae Testemiţanu→ str. Mihai  Eminescu, → str. 

Ştefan cel Mare şi Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. 

Călăraşilor→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. Livezilor. 

Retur:  str. Livezilor→ str. Mihai  Eminescu, (Seliştea Nouă) 

→ str. Călăraşilor→str. Alexandru cel Bun → str. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt →str. Mihai  Eminescu→ str. Nicolae 

Testemitanu 61 

 Staţia terminus: Livezilor (Seliştea Nouă), Cartierul 

Carabliu 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.30 

pînă la 19.00; 

-  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. 

Livezilor şi terminus str. Nicolae Testemiţanu 61 se va 

efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 

30(treizeci) minute şi maxim de 60 (şasezeci) minute, 

indiferent de numărul de călători îmbarcaţi. 

Nr. 3 

Strada  Alexandru cel 

Bun(AutoGara) – 

strada Mitropolit  

Varlaam 193 

Tur: str. Alexandru cel Bun (Gara) → str. Nicolae 

Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → 

Mihai  Eminescu → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. 

Alexandru cel Bun →str. Alexei Mateevici→ str. Mitropolit 



 Varlaam 193 

Retur: str. Mitropolit Varlaam 193 → str. Alexei Mateevici 

→ str. Alexandru cel Bun→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ 

str. Mihai Eminescu, → str. Nicolae Testimiţanu (vizavi 

IMSP Spitalul Raional Călăraşi) → str. Alexandu cel Bun 

(Gara). 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 

pînă la 18.45; 

Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale Alexandru 

cel Bun(Gara) și terminus str. Mitropolit Varlaam se va 

efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 

30 (treizeci) minute și maxim de 60( şasezeci) minute, 

indiferent de numărul de călători îmbarcați. 

Nr. 4 

Strada 

Nicolae Testemiţanu – 

Cartierul Vătămăneasa 

Tur: str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional 

Călăraşi) →str. Mihai  Eminescu, → str. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Alexandr Puşkin→  II 

str-lă Alexandr Puşkin →str. Stejarului →str. Ion Creangă 

(Vătămăneasa). 

Retur: Vătămăneasa, str. Ion Creangă → str. Stejarului → II 

str-lă Alexandr Puşkin → str. Alexandr Puşkin→ str. 

Alexandru cel Bun → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. 

Mihai Eminescu→ str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP 

Spitalul Raional Călăraşi). 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 pînă la  

18.45; 

-  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale Cartierul 

Vătămăneasa  şi terminus str Mihai Eminescu (vizavi 

Autogara), se va efectua pe măsura înbarcării acestora, cu 

intervalul minim de 30 (treizeci) minute și maxim de 60 

(şasezeci) minute, indiferent de numărul de călători îmbarcați. 

Nr.5 

Strada Viilor – 

Strada 

Nicolae Testemiţanu 

 

Tur:  str. Nicolae Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional 

Călăraşi) → str. Mihai Eminescu, →str. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Alexei Mateevici→ str. 

Viilor. 

Retur: str. Viilor→ str. Alexei  Mateevici→ str. Alexandru 

cel Bun→ str. Ştefan cel Mare şi Sfânt→ I str-lă Ştefan cel 

Mare şi Sfânt → str. Birunţei → str. Mihai Eminescu → 

Nicolae Testemiţanu  → str.  Miron Costin → I stradela 

Grigore Ureche → str. Grigore Ureche → str. Nicolae 

Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi). 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.20 

pînă la 19.00; 



-  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţială str. Viilor  

şi terminus str. Nicolae Testemițanu (vizavi IMSP Spitalul 

Raional Călărași) se va efectua pe măsura înbarcării 

acestora, cu intervalul minim de 40 (patruzeci) minute și 

maxim de  90 (nouăzeci) minute, indiferent de numărul de 

călători îmbarcați. 

Nr. 6 
Satul Novaci – 

strada Mihai Eminescu 

Tur: satul Novaci→str. Ion Creangă (Vătămăneasa) → G95 

→ L353 → str. Călăraşilor→str. 31 August 1989 → str. 

Alexandru cel Bun(R1) → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. 

Mihai Eminescu → str. Divizia 80 de Gardă → str.Toma 

Ciorbă → str. Nicolae Testimiţanu→ str. Mihai  Eminescu, 

(vizavi Autogara). 

Retur: str. Mihai  Eminescu (vizavi Autogara) → str.Nicolae 

Testimiţanu → str.Toma Ciorbă→ str. Divizia 80 de Gardă → 

str. Mihai Eminescu → str.Ştefan cel Mare şi Sfânt → str. 

Alexandru cel Bun(R1) → str. 31 August 1989 → str. 

Călăraşilor → L353→ G95→ str. Ion Creangă (Vătămăneasa) 

→ satul  Novaci. 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.20 

pînă la 18.00; 

-  Plecarea unităţilor de trasport din stațiile inițiale satul  

Novaci și terminus str. Mihai Eminescu, (Autogara) se va 

efectua pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 

40 (patruzeci) minute și maxim de 90 (nouăzeci) minute, 

indiferent de numărul de călători îmbarcați. 

Nr.7 

Strada 

Nicolae Testemţanu – 

Strada 

Mihai Sadoveanu 

 

Tur: str. Nicolae  Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional 

Călăraşi) → str. Mihai Eminescu → str. Ştefan cel Mare şi 

Sfânt→ str. Alexandru cel Bun→ str. Mitropolit Varlaam 

→str. Mihai  Sadoveanu (1–18)  → I str-lă Mihai Sadoveanu 

(2–20) → str. Păcii → str. Tineretului (45–93) → I str-lă 

Păcii→ str. Păcii→ str. Tineretului→ str. Mihai Sadoveanu 

Retur: str. Mihai Sadoveanu → str. Tineretului→ str. 

Păcii→ I str-lă Păcii → str. Tineretului (45–93) → str. 

Păcii→ str. I str-lă M. Sadoveanu(2–20) → str. Mihai 

Sadoveanu (1–8) → str. Mitropolit  Varlaam → str. 

Alexandru cel Bun → str. Ştefan cel Mare şi Sfânt → 

str. Mihai Eminescu → str. Nicolae Testemiţanu 

(vizavi IMSP Spitalul Raional Călăraşi).  

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.10 

pînă la 19.00; 

-  Plecarea unităţilor de trasport din staţiile iniţiale str. 

Nicolae  Testemiţanu (vizavi IMSP Spitalul Raional 

Călăraşi) şi terminus str. Mihai  Sadoveanu  se va efectua 

pe măsura înbarcării acestora, cu intervalul minim de 30 



(treizeci) minute şi maxim de 60 (şasezeci), minute, indiferent 

de numărul de călători îmbarcaţi. 

 

Nr. 8 

Strada Mihai Eminescu 

– 

Podiș 

Tur: str. Mihai Eminescu (vizavi Autogara)  → str. 

Alexandru  cel Bun (198 – 248 (km 44) →  str.Alexandru cel 

Bun  (177 – 133)  → str. Pantilimon Halippa (1 – 25)  → str. 

Mihai  Eminescu (41 – 37) → str. 80 Divizie de gardă  → str. 

Bojole → Podiş (7.15; 14.00; 17.15) 

Retur:  Podiş (7.15; 14.00; 17.15) → str. Bojole → str. 80 

Divizie de gardă  → str. Mihai  Eminescu (37 – 41) → str. 

Pantilimon Halippa (25 – 1) →   str. Alexandru  cel Bun (133 

–177) →  str. Mihai  Eminescu  (vizavi Autogara) →  str. 

Alexandru  cel Bun 198 –248(km 44). 

- Circulaţia pe rută va fi efectuată începînd cu ora 7.15 

pînă la 17.25; 

-  Plecarea unităţilor de transport din stațiile inițiale 

Autogara  și terminus  Podiș  se va efectua pe măsura 

înbarcării acestora, cu intervalul minim de 60 (șasezeci) 

minute și maxim de 90 ( nouăzeci) minute, indiferent de 

numărul de călători îmbarcați.  

 

Pentru participare la concurs, agentul transportator va prezenta la cancelaria primăriei cu cel puțin 10 

zile pînă la data desfășurării concursului o cerere în formă stabilită de anexa nr.1 la Regulile de 

atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători a Regulamentului 

transpotatorilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, cu 

anexarea următoarelor documente(separat pentru fiecare pachet de curse); 

-licența de activitate pentru genul de activitate ,,transport auto de călători în folos public,, cu anexarea 

acesteia; 

- certificat de înmatriculare a mijlocului de transport; 

- Datele tehnice a unităților de transport, (anul producerii, numărul de locuri); 

- raportul cu privire la testarea tehnică a mijlocului de transport; 

- proiectul orarului de circulaţie; 

- schema rutei; 

- certificatul de competență profesională a șoferului; 

- documentele confirmative de deținere în arendă sau în proprietate a bazei tehnico-materiale; 

- certificat referitor la defalcările în buget(în original). 

La concurs nu sunt admiși agenții transportatori: 

a) Care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retras dreptul de 

deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior; 

 




