




 
 
 

       ANEXA NR 1 
 
 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
Calendarul desfăşurării procedurii 

 
Nr 
etapa 

Acţiune  Data efectuării Observaţii  

1 Anunţul public privind 
declanşarea  procedurii 

15.12.2017 Conform Art 18 din 
Ordinul 356/2007 

2 Ultima zi de depunere a cererilor 
de participare la procedura de 
atribuire  

14.02.2018, ora 
14.00 

Conform Art 18 din 
Ordinul 356/2007 

3 Publicarea listei cu 
transportatorii căştigători, după 
analizarea cererilor şi a criteriilor 
de departajare 

16.02.2018 Conform Art. 26 
din Ordinul 
356/2007 

4 Ultima zi  de depunere a 
contestaţiilor 

05.03.2018, ora 
14.00 

Conform Art. 26 
din Ordinul 
356/2007 

5 Eliberarea autorizaţiilor şi 
incheierea contractelor de 
delegare  a gestiunii cu 
transportatorii câştigători 

Incepând cu data 
de 05.03.2018 

Conform Art. 31din 
Ordinul 356/2007 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 2 
 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
LISTĂ DOCUMENTE 

 
Lista documentelor conform prevederilor legale , care trebuie depuse in vederea 
participării la procedura de atribuire sunt: 
1.Pentru persoane independente  
a) cerere de participare la procedura de atribuire; 
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 
luni,autovehicul şi că vechimea acestuia nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei; 
c) declaraţie pe propria raspundere privind situaţia materială şi familială a 
solicitantului din care sa reiasă: 
-este/nu este salariat(adeverinţă d salariat )sau pensionar(cupon de pensie); 
-componenţa familiei (certificate de căsătorie şi certificate naştere copii)-se aplică  
numai pentru departajare in caz de egalitate de puncte; 
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor la 
bugetul local emis de către Primăria municipiului Oneşti-serviciul taxe şi impozite; 
e) copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului cod CAEN 4932-activitatea 
principală; 
f) cazier judiciar in cazul persoanelor independente  noi infiinţate; 
h) certificat de cazier fiscal emis de către Ministerul Finanţelor Publice-Serviciul Fiscal 
Oneşti ; 
i) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing (însoţit de acordul firmei de leasing necesar pentru 
desfăşurarea activităţii de trasport în regim de taxi) care este utilizat ca taxi;  
j) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. taxi valabil; 
k) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru 
transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român; 
l) copie după buletinul metrologic;  
m) copie după R.C.A; 
n) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor ; 
o) dovada indeplinirii condiţiei de capacitate profesională respectiv: 

-copie carte de identitate cu domiciliul in municipiul Oneşti 
- copie permis conducere  
- avizul medical şi psihologic  
- atestat taxi  

p)contract dispecerat taxi  
 
 
 



2.Pentru societăţi comerciale: 
a) cerere de participare la procedura de atribuire; 
b) copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului cod CAEN 4932-activitatea 
principală; 
c)dovada că işi are sediul in Municipiul Oneşti; 
d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor la 
bugetul local; 
e)acte doveditoare privind vechimea de practicare a activităţii de taximetrie; 
f) acte doveditoare privind asigurarea spaţiului de garare şi service-ului pentru parcul 
deţinut; 
g)marimea parcului auto deţinut: 
-copie de pe cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul 
unui contract de leasing (însoţit de acordul firmei de leasing necesar pentru 
desfăşurarea activităţii de trasport în regim de taxi) care este utilizat ca taxi;  
-copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu I.T.P. taxi valabil 
-copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru 
transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român; 
- copie după buletinul metrologic ; 
- copie după R.C.A (asigurarea sa fie de minim 6 luni); 
- copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor ; 
h)certificat fiscal din care să reiasă indeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor şi 
impozitelor la bugetul local; 
i)copie după certificatul de atestare profesional pentru persoană desemnată; 
j) dovada indeplinirii condiţiei de capacitate profesională respectiv: 

-copie carte de identitate cu domiciliul in municipiul Oneşti 
- copie permis conducere  
- avizul medical şi psihologic  
- atestat taxi  
-contract de munca (revisal) conucător auto 

k)contract dispecerat taxi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 3 
 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
CRITERIILE DE DEPARTAJARE şi  MODUL DE PUNCTARE 

 
Art.1. Pentru taximetriştii independenţi : 

1. Vechimea efectivă în activitatea de taximetrie licenţiată 
      peste 8 ani…………………………………………….…..........................10 puncte; 

- între 6 şi 8 ani……………………………………………..........................8 puncte; 
- între 4 şi 6 ani……………………………………………..........................6 puncte; 

  - între 2 şi 4 ani…………………………………………….......................….4 puncte; 
- sub 2 ani………………………………………………..…..........................2 puncte. 

 
2. Vechime autovehicul : 

- până la 1 an inclusiv…………………………………….…..................10 puncte; 
- între 1 şi 3 ani…………………………………………….....................….8 puncte; 
-între 3 şi 5 ani………………………..…………….…….......................…6 puncte; 
-peste 5 ani………………………………………………..........................…2 puncte 

 
3. Volumul util al portbagajului 

- până la 350 dmc………………………………………....................……2 puncte; 
- între 351-510 dmc……………………………………......................…4 puncte; 
- peste 510 dmc ………………………………………….......................…6 puncte. 

 
4. Modul de deţinere a automobilului : 

- proprietar a unui automobil ……………………… …….............…10 puncte; 
- deţinător cu contract de leasing a unui automobil .….. …….. 6 puncte. 

 
5. Pentru abateri grave :  

-   efectuarea activităţii de taxi fără documente…........se scad 10 puncte; 
- alte cazuri de suspendare prevăzute de lege :…………se scad 8 puncte. 
 

6. Norma de poluare : 
 -     dotari – EURO 5 sau peste……………………………................……  12 puncte   

-    dotari – GPL,EURO 4 …………………………................................ 10 puncte 
-    dotări EURO 3    ………. ………………………………......................…..8 puncte  

 -    dotări EURO 2………………………………………......................….….. 6 puncte  
- fără dotări EURO……………………………………….....................…..2 puncte. 
 

7. Dotări: 
  - air bag sofer, pasager, pasageri spate, clima/aer condiţ .............6 puncte 



  - air bag şofer, pasager,climă/aer condiţionat…………….…….......... 4 puncte 
  - air bag şofer , pasager………………………………….….......................… 2 puncte 
   - lipsa dotari………………………………………….…................................…. 0 puncte 
 
 
 

  Art. 2  Pentru operatorii taxi/societăţi comerciale : 
 

1. Vechimea în activitatea de taximetrie : 
-peste 10 ani……………………………………………..........................……...15 puncte; 
-între 8 şi 10 ani……………………………………………..........................…10 puncte; 
-între 6 şi 8 ani……………………………………………...........................……8 puncte; 
-între 4 şi 6 ani……………………………………………..............................…6 puncte; 
-sub 4 ani……………………………………………………...............................…4 puncte. 
- fără vechime………………………………………………...........................  …0 puncte 

 
2. Vechime autovehicul : 

-până la 1 an inclusiv………………………………………........................…10 puncte; 
-între 1 şi 3 ani……………………………………………. ..................... ...….…8 puncte; 
-între 3 şi  5 ani………………………..………….........…. . .................... ..…6 puncte; 
-peste 5 ani………………………………………………............................ ....…2 puncte 

 
3 Volumul util al portbagajului 

- până la 350 dmc………………………………………..…..........................…2 puncte; 
- între 351-510 dmc……………………………………...............................…4 puncte; 
- peste 510 dmc …………………………………………...............................…6 puncte. 

 
4. Parcul deţinut : 

- în proprietate……………………………………..…...........................……...10 puncte; 
- contract leasing ………………………………...........................……..….....5 puncte; 

 
   5.Activitatea de dispecerat TAXI  

- dispecerat cu frecventa radio proprie, operator radiotelefonist atest 
 I.G.C.T.I si licenta  A.N.C.............................................................10 puncte  
- dispecerat cu frecventa radio inchiriata si operator radiotelefonist 
 atestat I.G.C.T.I ..........................................................................5 puncte 
- dispecerat cu frecventa radio inchiriata fara operator radiotelefonist 
 atestat I.G.C.T.I ..........................................................................0 puncte 
 

6. Norma de poluare 
     -dotari – EURO 5………………………………….......….....................…..……12 puncte   



 - dotari – GPL,EURO 4  sau peste………………………….................…….... 10 puncte 
 - dotări EURO 3    ………. …………………………………….…..........................8 puncte ; 

   - dotări EURO 2………………………………………….…..……........................... 6 puncte ; 
 - fără dotări EURO………………………………………………........................…..2 puncte. 

 
7. Spaţiul de garare si service-ul : 

-   asigură spaţiul de garare şi service-ul propriu autorizat RAR……..10 puncte; 
-   asigură numai  service-ul propriu autorizat RAR…………….…...........5 puncte; 
-  asigură spaţiul de garare inchiriat/contract de prestări servicii  

       reparaţii service…….........………………………….................................…...3 puncte; 
- nu asigură spaţiul de garare  propriu …………..……………..............…...0 puncte; 

 
8.Dotări: 
  - air bag sofer, pasager, pasageri spate, clima/aer conditionat ............6 puncte; 
  - air bag şofer, pasager,climă/aer condiţionat………………...................... 4 puncte; 
  - air bag şofer , pasager…………………………………………………..…...............… 2 puncte; 

    - lipsa dotari………………………………………….….......................................... 0 puncte; 
9. Pentru abateri grave :  

- efectuarea activităţii anterioare de taxi fără documente........se scad 10 puncte; 
- alte cazuri de suspendare prevăzute de lege ………............…. …se scad 8 puncte. 

 
 (2) Pentru operatorii taxi, prin criteriile 2,3,4,5,6 şi 8 – se evalueaza fiecare maşină si 
se calculeaza media punctajului obţinut, care se adună cu punctajele obţinute la 
punctele 1,5 şi 7, rezultând punctajul final din care se scad ,după caz, punctajele 
rezultate la punctul 9. 
 (3) Pentru taximetriştii independenţi, prin criteriile 2,3,4,6 şi 7 – se stabileste 
punctajul obţinut pe maşina, la care se adună punctele obţinute la punctul 1, din 
care se scad, după caz, punctele rezultate la punctul 5. 
În caz de egalitate, pentru taximetriştii independenţi, autorizaţiile vor fi atribuite 
taximetriştilor care au în întreţinere familia mai numeroasă, iar dacă egalitatea se 
menţine, celui care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr.7. Dacă egalitatea 
se menţine departajarea se efectuează după anul de fabricaţie a autovehiculului, 
vechimea efectivă a solicitantului ca şi conducător auto profesionist şi respectiv, de 
conducătorul auto. 
 (4) In cazul in care nu deţin autovehicul/ autovehiculele  necesare la data depunerii 
documentaţiei pentru a participa la selecţie,  operatorii taxi sau taximetristii 
independenti pot  participa la selecţie numai dacă depun la autoritatea de 
autorizare, pentru  fiecare autovehicul o scrisoare de garanţie in cuantum de 5% din 
valoarea cu care va fi achiziţionat. În acest caz se va da o declaraţie pe proprie 
răspundere din care să reiasă tipul de autovehicul /autovehicule ce urmează a fi 
achiziţionat, în termenul prevăzut de lege.  



(5) Operatorii de transport taxi autorizaţi  nu vor fi admişi la selecţie dacă nu  au viza  
anuală la zi  pentru autorizaţiile taxi deţinute în momentul înscrierii la selecţie. 
Taximetriştii independenţi şi operatorii care deţin autorizaţii de transport si au 
documentele solicitate mai sus in termen de valabilitate, nu mai au obligaţia de a le 
depune pentru atribuirea autorizaţiilor. 

Perioada de depundere a documentelor va fi 03 ianuarie-14 februarie2018. 
Cererea de participare va fi depusă la registratura Primăriei municipiului Oneşti 

iar dosarele cu documentele in original şi copiile acestora vor fi depuse la serviciul 
M.U.P . 
Toate copiile vor fi semnate, ştampilate cu menţiunea ,,conform cu originalul ”. 
Pentru  alte informaţii  ,telefon 0234/324243 interior 247. 
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