
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului 
de transport scolar 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova: 
Vazand: 
-referatul de aprobare al domnului Primar Lucian Vileford Costea cu pnv1re la 

aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scalar; 
-raportul de specialitate nr. 15905/10.11.2021, intocmit de compartimentul 

resurse umane si asistenta sociala, 
- Legea 92/10.04.2007 -Legea serviciilor de transport public local; 

-Leg ea 102/09.05.2006 -pentru aprobarea OUG nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere; 

- OG nr. 27/2011-privind transporturile , cu modificarile ~i modificarile ulterioare; 
-Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea ~i efectuarea transporturilor rutiere ~i activitatilor 
conexe acestora stabilite prin OG 27/2011 privind transporturile rutiere , cu completarile 
~i modificarile ulterioare; 

- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata: 
In temeiul art.129, alin .2 li .d si alin. 7 lit. a ,al art.139, 196 si 197 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzului de 
transport scalar conform anexei ce face parte integranta la prezenta hotarare. 

Art.2 Regulamentul descris in anexa prezentei Hotarari , va fi comunicat Liceului 
Tehnologic Carol I Valea doftanei. 

Art.3.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Compartimentul resurse 
umane si asistenta sociala. 

Art.4.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea 
Doftanei, in termenul prevazut de lege: 

-lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova ; 
-Primarului comunei Valea Doftanei ; 
-Compartimentului resurse umane si asistenta sociala ; 
-Se public ape site-ul institutiei :www.primariavaleadoftanei.ro ; 
-Dosar sedinta 
-Consilieri in functie 15 
-Consilieri prezenti 13 
-Voturi pentru 13 
-Voturi impotriva 0 
-Abtineri 0 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local 
~ Cojocaru Viorel 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V ALEA DOFTANEI 

COMUNA VALEA DOFTANEI 

JUDETUL PRAHOV A ., 

REGULAMENT 

PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL 
MICROBUZULUI DE TRANSPORT 

SC OLAR , 



DISPOZITII GENERALE 

Regulamentul-cadru privind modul de utilizare al microbuzului de transport ~colar se 
fundamenteaza pe urmatoarele acte normative: 

Legea /10.01.2011- Legea Educatiei Nationale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

OMECTS nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea metodologiei-cadru de 
organizare ~i des!a~urare a competitiilor ~colare ~i a regulamentului de organizare a activitatilor 
cuprinse in calendarul activitatilor ~colare ~i extra~colare; 

- OMECTS nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i 
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 

- OMEN nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Conditiilor de organizare a 
taberelor,excursiilor,expeditiilor ~i a altor activitati de timp liber ln sistemul de mvatamant 
preuniversitar; 

- Legea 92/10.04.2007 -Legea serviciilor de transport public local; 
- Legea 102/09.05.2006-pentru aprobareaOUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere; 
- OG nr. 27/2011-privind transporturile, cu modificarile ~i modificarile ulterioare; 
- Ordin nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea ~i efectuarea transporturilor rutiere ~i activitatilor conexe acestora stabilite 
prin OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu completarile ~i modificarile ulterioare; 

- Ordin nr. 1260/1390 din 2013 al ministerului transporturilor ~i al ministrului sanatatii pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala ~i psihologica a personalului cu 
atributii in siguranta transporturilor ~i periodicitatea examinarii ~i completarile ulterioare; 

- Ordin nr. 1214/2015/1lnoiembrie2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea ~i 
atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; 

- OG nr. 3 7 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele ~i perioadele de odihna ale conducatorilor auto ~i utilizarea 
aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata: 
- HG nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Preluat ~i prelucrat dupa Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzelor de 

transport ~colar al Inspectoratelor Scolare Judetene: 
Prezentul Regulament stabile~te conditiile generale in care poate fi utilizat microbuzul de 

transport al pre~colarilor ~i elevilor la nivelul comunei V alea Doftanei. in cazul in care vor apare acte 
normative care au prevederi contradictorii cu cele ale prezentului Regulament, acesta va fi supus 
revizuirii. 



CAPITOLUL I 

SCOPUL 

Art. 1.Scopul principal al utilizarii mijloacelor de transport ~colar,este transportul dus
intors al elevilor,intre domiciliuiul acestora ~i unitatea de invatamant in care i~i desfa~oara 
cursurile. 

Art.2.Alte scopuri de utilizare pentru activitati specific educationale sunt: 

transportul elevilor cu ocazia manifestarilor culturale ,a olimpiadelor ~i 
concursurilor ~colare, competitiilor sportive prevazute in calendarele de activitati; 
transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu; 
transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor ~colare bilaterale nationale ~i 
internationale; 
transportul elevilor cu ocazia proiectelor educationale ~colare ~i extra~colare; 
transportul cadrelor didactice ale unitatii ~colare ~i a angajatilor la conferinte , 
intalniri de lucru ,consfatuiri , fara a perturba sub nici o forma transportul elevilor 
la ~coala ~i spre domiciliul acestora; 
sustinerea activitatilor culturale ~i sportive ale elevilor din comuna; 
transportul manualelor de la depozitul lnspectoratului $colar Judetean Prahova la 
Liceul Tehnologic Carol I; 

Art.3.Pentru folosirea mijloacelor de transport ~colar in scopurile prevazute la art.2 
este nevoie de aprobarea cererii de catre Primarul comunei Valea Doftanei,cerere 
intocmita de directorul unitatii de invatamant/a coordonatorului grupului 
(educator,invatator,profesor) . 

Art.4 Utilizarea microbuzului ~colar pentru transportul elevilor este permisa doar daca 
acesta indepline~te toate conditiile legale (se afla in stare tehnica corespunzatoare, este 
dotat conform legislatiei in vigoare , unitatea poseda certificat de transport in cont propriu 
pentru microbuzul respectiv , sunt achitate taxele de drum , asigurarea RCA , asigurarea 
pentru persoanele transportate,etc.) 

Cheltuielile implicate de indeplinirea conditiilor prevazute mai sus, cad in sarcina 
Consiliului Local ~i trebuiesc prevazute ca atare in buget . 

Art.5. in sensul perceperii corecte a prezentului regulament, se definesc urmatorii 
termeni: 

cadru didactic insotitor-cadru didactic, desemnat de catre consiliul de 
administratie al ~colii in a insoti ~colarii mici transportati la cursuri din localitatea 
de domiciuliu in localitatea unde urmeaza cursurile ~i care raspunde de siguranta 
elevilor. 
coordonator de grup- persoana desemnata a insoti grupurile transportate cu 
microbuzul ~colar in situatiile prevazute la art. 2. 

Art.6. Conducerea !?COlii !?i reprezentantii autoritatilor administratiei publice locale vor 
colabora in vederea sustinerii !?i monitorizarii modului in care se desfa~oara transportul cu 
microbuzul ,in conditii de siguranta epidemiologica (aerisire,igienizare,dezinfectare ~i 
nebulizare),creeaza conditii pentru instruirea elevilor ~i a persoanelor care insotesc elevii , 
in legatura cu securitatea transportului. 



Pe perioada transportului la ~i de la unitatea de lnvatamant elevii vor respecta 
masurile generale de conduita prevazute de normele aprobate pentru transportul In 
comun,ln special asigurarea distantei tizice ~i purtarea ma~tii. 

CAPITOLUL II 
UTILIZAREA MICROBUZULUI 

Art. 7. Pentru mijloacele de transport ~colar se stabile~te orarul de functionare, 
traseul, numarul de elevi transportati lntr-o cursa ~i numarul de curse efectuate zilnic. 

Art.8. La stabilirea orarului de functionare se vor avea In vedere urmatoarele: 

Orele de lncepere ale cursurilor; 
Timpul necesar parcurgerii traseului; 
Starea drumurilor; 
Conditiile meteo In functie de anotimp; 
Numarul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport; 
Orice alt factor care poate influenta orarul de functionare. 

Tn cazuri bine justificate se solicita printr-un memoriu justificativ aprobarea 
inspectorului ~colar general pentru decalarea orelor de lncepere a cursurilor. 

Art.9 

a) Traseul cu statiile de lmbarcare ~i debarcare ale elevilor va fi discutat ~i aprobat 
de Consiliul de Administratie al unitatii ~colare ~i comunicat primarului comunei 
Valea Doftanei ~i Consiliului Local. 

b) Statiile de lmbarcare-debarcare precum ~i orele de lmbarcare-debarcare vor fi 
trecute obligatoriu In foaia de parcurs a conducatorului (dus-lntors). 

c) Tmbarcarea-debarcarea pre~colarilor ~i elevilor se va realiza doar In statiile 
special stabilite In acest sens.Pentru lmbarcarea-debarcarea pre~colarilor ~i 
elevilor In alte locuri decat cele stabilite ~i pentru orice eventual incident petrecut 
cu aceasta ocazie,va ti raspunzator direct conducatorul auto ~i persoana care 
decide acest lucru. 

d) Pentru orice incident petrecut In timpul lmbarcarii-debarcarii elevilor,ln alte locuri 
decat cele stabilite, va ft raspunzator direct conducatorul auto sau persoana care 
decide acest lucru. 

Art.1 O.Numarul de elevi transportati lntr-o cursa nu poate depa~i numarul 
locurilor.Numarul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea Consiliul de Administratie 
al unitatii ~colare ~i primarului comunei Valea Doftanei ,tinandu-se cont de numarul total al 
elevilor ce trebuiesc transportati. 

Art.11.Tn cazuri bine justificate ~i fara a perturba graticul de transport al 
elevilor,microbuzul poate ti folosit (eventual concomitent) ~i pentru transportul cadrelor 
didactice sau a altor categorii de angajati ai unitatii de lnvatamant sau administratiei publice 
locale. 

Art.12. Pentru utilizarea microbuzului ~i pe alte trasee decat cele stabilite ,fara a 
perturba graticul de transport al elevilor,este nevoie de o nota de fundamentare lntocmita de 



de directorul ~colii.Acest lucru este posibil temporar ~i In cazuri bine justificate,ln conditiile 
respectarii legislatiei In vigoare In ceea ce prive~te transportul de persoane. 

Art.13. 

a) Microbuzele ~colare nu pot efectua transport public de persoane la terte persoane 
sau unitati; 

b) Se interzice cu desavar~ire transportul simultan al elevilor ~i al altar persoane 
care nu sunt angajati ai unitatii de lnvatamant sau ai administratiei pubice locale 
deservite de microbuzul scalar; 

c) Raspunderea disciplinara pentru lncalcarea prevederilor acestui articol apartine 
conducatorului mijlocului de transport ~i poate conduce ,In functie de 
repetabilitate ~i gravitate, la desfacerea contractului de munca. 

Art.14.Microbuzul ~colar poate efectua transport de persoane In afara granitelor tarii 
(In spatiul Uniunii Europene) In conditiile legii ~i cu respectarea tuturor regulamentelor 
nationale ~i internationale privind transportul rutier public de persoane. 

Art.15.Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs,semnarea,precum ~i 
trimiterea conducatorilor auto cu microbuzele ~colare pe traseele stabilite o are 
coordonatorul de transport al Consiliului Local Valea Doftanei ,cu respectarea cu strictete a 
regulamentelor de transport persoane ,intern ~i international. 

CAPITOLUL Ill 

RESPONSABILITATI , SARCINI SI SANCTIUNI ALE CONDUCATORULUI 
AUTO,CONDUCATORULUI DE GRUP $1 ALE ELEVILOR 

Art.16.Programul de lucru al conducatorului auto se va stabili de catre angajator 
conform legislatiei In vigoare.Acest program va tine cont de orarul de transport al 
elevilor,orar ce nu poate fi perturbat. 

Art.17.Documentele care vor insoti permanent conducatorul auto,la bordul 
microbuzului sunt: 

Cartea de identitate sau buletinul de identitate; 
Permisul de conducere (obligatoriu categoria D); 

- Atestat profesionat In original , pentru conducatorii auto care efectueaza transport 
public de persoane In termen de valabilitate; 

- Aviz psihologic de la cabinet autorizat ; 
Fi~a medicala In termen de valabilitate; 
Cartela tahograf electronic emisa de ARR pe numele conducatorului auto; 
Legitimatie de serviciu conducator auto. 

Art.18.Conducatorul auto va avea In permanenta In timpul cat conduce microbuzul 
~COiar urmatoarele documente: 

Gopie carte identitate autovehicul; 
Certificat de lnmatriculare In original,avand inspectia tehnica periodica (ITP) la zi , 
obligatoriu la 6 luni , conform legislatiei ; 



- Asigurarea de raspundere civila auto (RCA),aflata in termen de valabilitate; 
- Asigurarea de persoane ~i bunuri transportate,aflata in termen de valabilitate; 

Gopie conform cu originalul , ~tampilata ~i semnata a ,,Certificatului de transport 
in cont propriu" pentru transportul public de persoane in trafic intern ~i 
international, a autovehiculului,aflata in termen de valabilitate; 
Foaia de parcurs eliberata pentru ziua respectiva, completata, semnata ~i 
stampilata; 

Art.19.Raspunderea pentru integritatea , existenta ~i pastrarea tuturor documentelor 
mentionate la articolele de mai sus o are conducatorul auto al microbuzului. 

auto: 

Art.20.Responsabilitati ~i sarcini ale conducatorului auto: 

Respecta cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile 
publice; 
Tnainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a 
autovehiculului pe care ii conduce; 
Efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului; 
Nu pleaca in cursa daca se constata defectiuni/neregului ale autovehiculului ~i i~i 
anunta imediat coordonatorul de transport pentru a se remedia defectiunile; 
Preia foaia de parcurs , pentru ziua respectiva ~i preda foaia din ziua precedenta , 
completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul). 
Face toate demersurile legale pentru pregatirea de iarna a microbuzului 
(anvelope de iarna , lanturi antiderapante, verificarea instalatiilor de climatizare ~i 
incalzire a microbuzului) 
Parcheaza autovehiculul la locul ~i ora stabilite prin foaia de parcurs , respectand 
regulile de parcare; 
Pastreaza certificatul de inmatriculare , copia conforma a licentei de transport, 
precum ~i actele ma~inii in conditii corespunzatoare ~i le prezinta la cerere 
organelor de control; 
Se preocupa permanent de imbunatatire cuno~tiintelor sale profesionale ~i 
legislative in domeniul transporturilor; 
Executa operativ ~i corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, 
respectand disciplina muncii; 
Se comporta civilizat in relatiile cu cadrele didactice . elevii , colegii de serviciu . 
superiorii ierarhici ~i organele de control; 
Va avea o tinuta decenta ~i corespunzatoare unui conducator auto; 
Respecta regulamentul de ordine interioara al institutiei; 
fndepline~te orice sarcini trasate de conducere; · 
Comunica imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt mijloc
orice eveniment de circulatie in care este implicat; 
Respecta ~i indepline~te cu strictete normele PSI ~i protectia muncii. 

Art.21.Responsabilitati !?i sarcini ale elevilor,conducatorului de grup !?i conducatorului 

- Utilizarea microbuzului se face doar pentru transportul la/de la ~coala,pe traseul eel 
mai scurt ,cu respectarea regulilor privind circulatia pe drumurile publice ~i nu pentru 
rezolvarea unor probleme personale; 



- imbarcarea/debarcarea pasagerilor se face in ordine,unul cite unul.fara a crea 
imbulzeala ~i numai pe u~a destinata in acest sens; 

- pe timpul transportului,pasagerii sunt obligati sa stea pe scaune,este interzisa 
ridicarea de pe scaun; 

- pe timpul transportului pasagerii nu au voie sa se apropie sau sa se sprijine de u~a 
microbuzului; 

- este interzis pasagerilor ca in timpul transportului sa foloseasca un ton ridicat,sa 
adreseze injurii sau jigniri,sa arunce cu diferite obiecte intre ei; 

- este obligatoriu ca pasagerii sa pastreze curatenia in mijlocul de transport (nu vor 
lasa hartii pe scaune sau pe jos,nu vor lasa recipienti din plastic,resturi de mancare,etc.); 

- este interzis pasagerilor sa scrie pe scaune,huse,geamuri sau peretii ma~inii sau sa 
distruga bunurile din dotarea microbuzului; 

- nerespectarea oricareia dintre prevederile anterioare,duce la sanctiuni conform 
Regulamentului de organizare ~i functionare al ~colii. 

Art.22.Sanctiuni 

a) Observatii individuale 

Comportamente pentru care se aplica sanctiunea "Observatii individuale": 

- Altercatii verbale repetate.insotite de cuvinte jignitoare in timpul deplasarii in timpul 
deplasarii cu microbuzul ~colar.Pe langa avertisment se va lua masura interzicerii deplasarii 
cu microbuzul ~colar,timp de 0 saptamana. 

Masura va fi adusa ~i la cuno~tinta conducatorului auto al microbuzului de catre 
invatator/diriginte. 

b) Mustrarea scrisa 

Comportamente pentru care se aplica sanctiunea "mustrarea scrisa": 

-comportament violent in timpul deplasarii cu microbuzul ~colar sau distrugerea unor 
bunuri din microbuz.Pe langa mustrare scrisa se va lua masura interzicerii deplasarii cu 
microbuzul ~colar,timp de o luna de la data emiterii sanctiunii. 

Masura va fi adusa ~i la cuno~tinta conducatorului auto al microbuzului de catre 
invatator/diriginte. 

CAPITOLUL IV 

PARTICIPAREA LA ACTIVITATI EDUCATIVE $COLARE $1 EXTRA$COLARE 

Art.23. 

a) Efectuarea transportului pentru activitati educative ~colare ~i extrascolare (inclusiv 
excursiile) se va efectua de regula, in afara orelor de curs sau in vacante. 

b) Este interzisa cu desavar~ire perturbarea graficului de transport ~colar al elevilor 
la ~i de la ~coala cu ajutorul microbuzelor ~colare; 



c) Transportul de elevi efectuat pentru activitati educative ~colare ~i extra~colare se 
supune regulilor transportului ~colar prevazute de prezentul regulament. 

Art.24.Deplasare echipajelor cu copii , la toate activitatile deservite de catre microbuz 
se va face doar dupa aprobarea deplasarii de catre conducerea unitatii ~colare, respectiv 
directorul institutiei ~i primarului comunei Valea Doftanei ,atunci cand este cazul dupa 
prelucrarea ~i insu~irea de catre elevi a normelor de comportament ~i siguranta pe toata 
perioada efectuarii transportului. 

Art.25.Deplasarea echipajelor cu copii la activitati organizate de catre Minister sau a 
altor institutii publice sau private,aflate in parteneriat sau colaborare cu unitatea ~colara 
(parteneriate,colaborari,competitii,seminarii,etc.),se face, dupa caz, in urma unei invitatii 
oficiale scrise din partea acestor parteneri.Directorul unitatii ~colare trebuie sa aprobe 
participarea la actiunea respectiva. 

Art.26.Directorul unitatii ~colare este eel care are responsabilitatea numirii delegatului 
(conducatorului de grup) in cazul participarii grupurilor de elevi la aceste activitati sau 
actiuni educative ~colare ~i extrascolare. 

Art.27.Pe toata durata efectuarii deplasarii , conducatorii de grup vor fi direct 
raspunzatori de buna desfa~urare a deplasarii , de integritate fizica a elevilor , precum ~i de 
respectarea programului ~i a conditiilor aprobate pentru deplasarea respectiva; 

Art.28.Unitatea detinatoare de microbuz de transport ~colar va intocmi ~i pastra un 
dosar complet cu toate activitatile efectuate cu microbuzul ~colar,separat fata de activitatile 
zilnice,cu transportul elevilor la ~coala ~i invers. 

CAPITOLUL V 

CHELTUIELI 

Art 29.Cheltuielile cu utilizarea ~i intretinerea microbuzului sunt incluse in bugetul 
Consiliul Local Valea Doftanei. 

Art.30.Nu se vor percepe sub nici o forma taxe de la elevi sau de la unitatile scolare 
pentru transportul elevilor de la domiciliu la ~coala ~i de la ~coala la domiciliu. · · 

CAPITOLUL VI 

DISPOZITll FINALE 

Art.31.Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data aprobarii prin Hotarare 
a Consiliului Local ~i va fi adusa la cunostinta fiecarei institutii. 



PROGRAMUL MICROBUZULUI $COLAR 

TE$1LA - GHIMPOASA 

ZILNIC PLECARE : 7.20 

TRAISTENI - CAPUL SATULUI (BRAN) 

ZILNIC PLECARE : 7.40 

MICROBUZUL SCOLAR EFECTUEAZA CURSE PE RUTA TESILA-TRAISTENI 
DIN ORA iN ORA, iN FUNCTIE DE ORARUL ELEVILOR. . 


