Art. 2 - In sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
k) operator de transport alternativ - persoană fizică autorizată (PFA), persoană fizică independentă (PFI),
întreprinderea individuală (II), întreprinderea familială (IF) sau persoana juridică (SRL sau SRL-D)
deţinătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ
Art. 9 - (1) În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei prevăzută la art. 8,
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite autorizaţia pentru intermedierea
transportului alternativ în urma unei analize a conformării caracteristicilor platformei digitale cu
cerintele prevăzute la art. 7, precum și a respectării prevederilor art. 8.
Autorizaţia se emite pe o perioadă de 5 ani.
Art. 12- (1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport
alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul sau municipiul
București unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele documente:
d) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ, în
cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii
profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate,
persoanei fizice independente, sau întreprinderii individuale;
f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii
familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, persoanei
fizice independente, sau întreprinderii individuale, cu mențiunea apt.
(2) Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de
către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române –A.R.R. competentă pentru o perioadă de 5 ani
după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 500 lei.
Art. 13 (5) - Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o
perioadă cuprinsa intre 1 an si maxim 5 ani, in functie de vechimea autoturismului tinad cont de data
fabricatie din cartea de identitate a autoturismului si care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei
conforme vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de
transport alternativ.
Art. 15 (4) Copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ se suspendă, pentru 1-3 luni, în
următoarele cazuri:
f) în situația achitării contravalorii transportului alternativ în numeral sau prin utilizarea
cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis și înmânat bon fiscal
pasagerului; - ascest paragraf trebuie scos deoarece trebuie eliminata litera F din articolul 15 (4)
* A se vedea paginile 2 si 3 din acest fisier
Art. 18 - Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni, cu exceptia autoturismului
detinut de catre PFA, PFI, sau II daca acesta are numai un autoturism pentru care a obtinut copie
conforma, care pot avea revizia periodica (ITP) in functie de vechimea autoturismului la 1 an (pentru
autoturismele care au intre 5 si 10 ani sau la 2 ani pentru cele cu o vechime de maxim 5 ani, de la data
fabricatiei inscrisa in cartea de identitate a autovehiculului, si care sunt inmatriculate pe persoana fizica.
*Trebuie tinut cont ca sunt si persoane care folosesc masina proprie dupa servici pentru
transport alternativ si au incheiat un contract de comodat auto cu un SRL si un contract de munca parttime pentru a putea obtine copie conforma si pentru a putea lucra legal.
Art. 20 – (2) – In transportul alternativ, de la pasager se poate incasa cu numerar doar integral,
iar pentru suma primita pasagerul primeste factura si chitanta pe adresa de e-mail cu care s-a inregitrat in
aplicatia de intermediere a transportului alternativ.
Art. 37 – Sa se elimine sau sa se mofifice data din 30.09.2022 in 31.12.2025

Invoice no. 15556820010746
Date: 2019-04-19

___ ___d SRL

Recipient:

$oseaua Chitilei nr ___, _____

G_____ R____

Reg. code: 39XXXXXX
Invoice issued
by Bolt B.V. on
behalf of:

S
C
R
_
_

Start: Strada lacobeni 2 (2019-04-19 16:12)

Title
Trip fee

Sum (RON)
21.80

Total Sum (RON)

VAT Oo/o
0.00

21.80

Total (RON):

0.00

VAT:

21.80

Total including VAT (RON):

21.80

Charged IVISA] • • • • 1694:

21.80

Issued on behalf of SC R_____ ___d SRL by:
Bolt B.V. I Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, VAT: NL854466848B01, Reg. n. 61734446

Chitanta emisa de Uber B.V. in numele:
Electroinstal ____ ______ SRL
Str. N__________ ___, Nr.__, CameraX, Bl. XXX ,Sc. X, Et. X, Ap. XX null
CIF: 30XXXXXX

Article
Servicii transport

quantity
1.00

Casier:
TOTAL: 19.00 RON

Chitanta nr. 648
Data: 26.07.2018
Ora: 09:30:31
Metoda de plata: numerar

Client:
G______
R_____

price with VAT
19.00

VAT code
A

