implementarea 
Acordului privind transportul internaţional ocazional
de călători cu autocarul şi autobuzul 
(Acordul INTERBUS), 
semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000

CERERE-MODEL
 pentru autorizarea unui serviciu ocazional internaţional
(Cerere – recto) 
CERERE DE AUTORIZARE	
PENTRU A ÎNCEPE UN SERVICIU OCAZIONAL INTERNAŢIONAL
prestat cu autocare sau autobuze între Părţile Contractante, în conformitate cu art. 7 al  Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000

.................................................................................... (autoritatea competentă a Părţii Contractante de unde începe serviciul, adică primul punct de îmbarcare a călătorilor)
1. Informaţii referitoare la solicitantul autorizaţiei:
Numele sau numele comercial: .........................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Ţara: ..................................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................
Fax: ...................................................................................................................................

2. Scop, motive şi descrierea serviciului ocazional:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3. Informaţii privind itinerarul:
a) Locul de plecare a serviciului: ............................. Ţara ................................................ 
b) Locul de destinaţie a serviciului: ......................... Ţara ................................................
Ruta principală a serviciului şi punctele de trecere a frontierei:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 Ţările ale căror teritorii sînt tranzitate fără îmbarcarea sau debarcarea călătorilor:
...........................................................................................................................................

4. Data desfăşurării serviciului: ........................................................................................
5. Numărul (numerele) de înmatriculare al (ale) autobuzului (autobuzelor) sau autocarului (autocarelor): 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Informaţii suplimentare: ...............................................................................................
........................................................................................................................................... 
7. ........................... 						       ...................................
   (locul şi data) 							  (semnătura solicitantului)

(Cerere - verso)


Note:
1. Agenţii transportatori vor completa cererea şi vor ataşa dovada că solicitantul dispune de licenţă pentru a efectua transporturile internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze menţionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) a doua liniuţă din Acordul INTERBUS.
2. Serviciile ocazionale, altele decît cele la care se face referire în art. 6 al Acordului INTERBUS, vor fi supuse autorizării; este vorba despre alte servicii decît cele care urmează:
1) servicii cu uşile închise sînt servicii în care acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători pe tot parcursul  călătoriei şi pentru a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în Partea Contractantă pe teritoriul căreia agentul transportator este înregistrat;
2) servicii în care călătoria tur se efectuează încărcat şi cea retur în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Părţii Contractante unde agentul transportator este înregistrat;
3) servicii în care călătoria tur este efectuată în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc, în cazul îndeplinirii uneia dintre următoarele condiţii:
a) călătorii formează grupuri pe teritoriul unei ţări care nu este Parte Contractantă sau al unei alte Părţi Contractante, alta decît cea în care agentul transportator este înregistrat sau decît cea în care sînt îmbarcaţi călătorii, în baza unui contract de transport încheiat înaintea sosirii lor pe teritoriul acesteia din urmă Părţi Contractante. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat;
b) călătorii au fost aduşi în prealabil de către acelaşi agent transportator, în condiţiile prevăzute la pct. 2, pe teritoriul Părţii Contractante de unde sînt îmbarcaţi din nou şi transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat;
c) călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul altei Părţi Contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a făcut invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie specială şi care este adus în teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat;
4) operaţiunile de tranzit între Părţile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
5) autobuzele şi autocarele neîncărcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în Acordul INTERBUS vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
Pentru serviciile prestate de către agenţii transportatori înregistraţi  în Comunitatea Europeană punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi în orice stat-membru al Comunităţii Europene, independent de statul-membru în care este înmatriculat autobuzul sau autocarul ori în care agentul transportator este înregistrat.
3. Cererea va fi adresată autorităţii competente a Părţii Contractante în care serviciul începe, şi anume unde are loc prima îmbarcare a călătorilor.
4. Autobuzele şi autocarele utilizate vor fi înmatriculate pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat.
5. Autobuzele şi autocarele utilizate în serviciile ocazionale internaţionale la care se face referire în Acordul INTERBUS se vor conforma normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la Acord.


