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1. În fiecare agen�ie membr� ANAT va exista expus în loc vizibil, un anun� cu urm�torul 
con�inut “Stima�i clien�i, v� anun��m c� ave�i dreptul s� solicita�i condi�iile generale de 
transport înainte de achizi�ionarea biletului de c�l�torie”. 

Reprezentan�ii agen�iilor de turism au obliga�ia s� înmâneze oric�rui solicitant condi�iile 
generale de transport. 

2. Operatorii de transport rutier au obliga�ia s� se asigure de faptul c� pasagerii au luat 
cuno�tin�� de condi�iile generale de transport. În acest sens, pe fila biletului de c�l�torie 
care r�mâne la operator, pasagerul va certifica prin semnatur� faptul c� a citit condi�iile 
generale de transport. 

3. Operatorii de transport rutier sunt obliga�i s� insereze pe biletele de transport un extras 
cu cele mai importante clauze din condi�iile generale de transport. 

4. Pasagerii vor fi informa�i, prin intermediul condi�iilor generale de transport, despre 
posibile întârzieri de la graficul de circula�ie, prin utilizarea termenului de  “Grani�a 
acceptabilit��ii” ca fiind un eveniment imprevizibil, str�in de voin�a operatorului de 
transport rutier, care face imposibil� respectarea graficului orar. (De exemplu: controale 
ale Autorit��ii Rutiere Române, aglomera�ie la punctele de trecere a frontierelor, 
defec�iuni tehnice etc.) Grani�a acceptabilit��ii va fi de maxim 6 ore. 

5. În cazul în care un pasager nemul�umit se adreseaz� direct OJPC –ului, inspectorii vor 
recomanda acestuia ca mai întâi s� depun� o plângere direct c�tre operatorul de transport 
pentru rezolvarea amiabil� a diferendului, f�r� a se refuza primirea reclama�iei �i la 
OJPC. 

6. În cazul în care biletele de transport rutier sunt vândute de c�tre alt� entitate decât 
operatorul de transport, revânz�torul este obligat s� informeze pasagerul despre condi�iile 
generale de transport ale operatorului �i s� i le pun� la dispozi�ie la cerere. 

De asemenea, agentul revânz�torului are obliga�ia s� se asigure c� pasagerul a luat la 
cuno�tin�� condi�iile de transport ale touroperatorului, pasagerul certificând prin 
semnatur� urm�torul text: “Am luat la cuno�tin�� de faptul ca SC…x SRL are calitatea de 
revânz�tor, mi-au fost aduse la cuno�tin�� condi�iile generale de transport �i datele de 
contact ale touroperatorului, iar în cazul în care nu se respect� aceste condi�ii, m� voi 
adresa mai întâi cu plângere direct operatorului de transport, la adresa indicat� de c�tre 
revânz�tor.” 
  


