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ANUNTI
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publica
urmatorul proiect de act normativ:
- Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului - cadru, a Caietului de sarcini
si a contractului de atribuire În gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului
public de transport local În regim de taxi
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5
Proiectul de act normativ se poate obtine, În copie, pe baza de cerere depusa la
Centrul de Informare.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de
01.04.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea:

"Recomandare

P.M.B.
Bucuresti
astazi 21.03.2008

la proiect de act normativ"

Consiliul

General

al Municipiului

Bucuresti
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HOTARÂRE
Nr.:

din

privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si
a contractului de atribuire în gestiune delegata
pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local în regim de taxi

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si
raportul de specialitate al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice;
Vhzând raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de
Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e), f) si n), art. 13 si art. 14 din Legea nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile
ulterioare si prevederile art. 6, art. 17, art. 28 si art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere aprobate prin
Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. "d", alin (6) lit. "a" pct. 14 si art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata,

CONSILIUL

GENERAL

AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

HOTARAsTE:

Art-.:-l - Se aproba Regulam;ntul-cadru

pentru organizarea si executarea serviciului public de

transport local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, prevazut în anexa nr. 1, care face
parte integranta din hotarâre.
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Art. 2 - Se aproba Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de transport local în regim de
taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, prevazut în anexa nr. 2, care face parte integranta din hotarâre.

Art. 3 - Se aproba Contractul de atribuire în gestiune delegata al serviciului public de transport
local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, prevazut în anexa nr. 3, care face parte
integranta din hotarâre.

Art. 4 - La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice prevedere contrara.

Art. 5 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

SECRET AR GENERAL AL

PRESEDINTE DE SEDINTA

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Tudor TOMA

Maria Roxana COSMA

Bucuresti,

Nr.

.

.
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Anexa nr. l la HCGMB
nr.
./
.
REGULAMENT-CADRU
PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT
LOCAL ÎN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
SECTIUNEA 1. Principii generale
Art. 1
(1) Prezentul regulament-cadru
stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si efectuarea
serviciului public de transport local în regim de taxi, cu exceptia transportului public în regim de
închiriere, definind modalitatile si conditiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului,
indicatorii de performanta, conditiile tehnice, precum si raporturile dintre transportatorii autorizati si
utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament defineste relatiile si schimbul de informatii între Autoritatea
de autorizare si transportatorii care solicita sau cei care detin autorizatii pentru executarea serviciului
public de transport local în regim de taxi.
(2) Prevederile prezentul regulament-cadru se aplica urmatoarelor servicii publice de transport local:
- servicii de transport public local de persoane în regim de taxi;
- servicii de transport public local de marfuri sau bunuri în regim de taxi.
(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în conditiile respectarii prevederilor
prezentului regulament-cadru, ale caietului de sarcini-cadru, ale contractului de atribuire în gestiune
delegata si ale reglementarilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
(4) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari prin exercitarea atributiilor, competentelor si
drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local sa se realizeze în
conditii de siguranta rutiera, calitate si confort si în concordanta cu interesul general al utilizatorilor, în
conformitate cu legislatia în vigoare. Se va avea în vedere cresterea permanenta a calitatii schimbului de
informatii între institutiile implicate în aplicarea legii.
(5) Transportul de marfuri sau bunuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim
de taxi.
Art. 2
Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor publice de transport local în regim de taxi
trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale si anume:
- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor pe teritoriul municipiului
Bucuresti si asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveste tariful
de transport;
- îmbunatatirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitatii transportului public local în regim
de taxi;
- deplasarea în conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a
persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;
- accesul egal si nediscriminatoriu al transportatorilor autorizati la piata transportului public local în
regim de taxi;
- optimizarea functionarii pietei transportului public local în regim de taxi prin asigurarea unui
cadru concurential normal, dinamic si loial, în conditiile atribuirii în gestiune delegata a executarii
serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizati, în conformitate cu criteriile
specifice prevazute în lege;
- monitorizarea si controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legislatiei, ale
contractelor de atribuire în gestiune a executarii serviciilor de transport;
- asigurarea echilibrului între cererea si oferta de transport, atât cantitativ, cât si calitativ, prin
stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum si prin
continuitatea serviciilor respective;
- co.r~larea.di:nen~iunii si continuitatii servi~iilor respective de .tran~?::~~,w,qt{B7:~~oa~e
cu ~uxurile de
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Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, denumita în continuare
lege, se pastreaza, iar în sensul prezentului regulament-cadru, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) activitate de transport public local în regim de taxi - totalitatea operatiunilor de transport care
asigura, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distante si în conditii
prestabilite, efectuata în cadrul unuia dintre serviciile prevazute la art. 1 alin. (2) al prezentului
regulament;
b) autorizatia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de
închiriere, denumita în continuare autorizatia de transport - document eliberat în conditiile
prezentului regulament de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este
autorizat sa execute transportul respectiv sau poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului
public de transport local în regim de taxi;
c) autorizatie taxi - document eliberat în conditiile legii, în baza autorizatiei de transport, care da
dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta în conditiile
prezentului regulament, pentru efectuarea serviciului public de transport local de persoane, marfuri
sau bunuri în regim de taxi;
d) persoana desemnata - persoana fizica care are calitatea de manager al activitatii de transport rutier,
posesoare al unui certificat de competenta profesionala si care este angajata pe baza de contract de
munca sa conduca, permanent si efectiv activitatea de transport a transportatorului autorizat; în
cazul persoanelor fizicelasociatiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnata
trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;
e) utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizica sau juridica beneficiara a unui
serviciu public de transport local;
f) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre
autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, având un singur loc pentru un
taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienti. Amenajarea speciala consta în dotarea
cu un telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care,
la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat în miscare prezenta clientului în
statie;
g) loc de stationare a taxiurilor - spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre
autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, având un numar de locuri
prestabilit pentru stationarea taxiurilor în asteptare în pozitia «Liber»;
h) taxi - autovehicul agreat de Registrul Auto Român, din categoria autoturisme cu pâna la maximum
5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de marfuri cu o masa
maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa
transport de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi;
i) taximetrist - conducator auto detinator al unui atestat valabil de pregatire profesionala care îi
asigura dreptul sa efectueze transport în regim de taxi;
j) ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Bucuresti, înregistrat
si protejat ca marca la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si care este confectionat din material
metalic, are înscrisurile în relief, pentru a nu putea fi falsificate si contine datele prevazute de lege,
conform anexei nr. 2 la HCGMB nr. 91/2008;
k) ecuson taximetrist - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de
transportatorul autorizat si care este protejat în folie, se afiseaza la bordul autovehiculului în loc
vizibil si contine datele prevazute de lege;
1) lista de tarife - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la
nivelul municipiului Bucuresti, completat, semnat si stampilat de transportatorul autorizat si
contine datele prevazute de lege, conform anexei nr. 3 la HCGMB nr. 91/2008;
m) înscrisuri exterioare privind valorile de tarife - documente din categoria înscrisurilor exterioare
specifice, stabilite ca model unic la nivelul municipiului Bucuresti si contin datele prevazute de
lege, conform anexei nr. 4 la HCGMB nr. 91/2008.
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(2) Autoritatea de autorizare va elibera autorizatii le taxi respective si ecusoanele aferente, mentionate la
alin. (1) pastrând acelasi numar de ordine si aceeasi valabilitate - 28.02.2010.
Art. 5
(1) Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.
265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în
regim de închiriere si prevederile art. 44 din OMlRA nr. 356/2007, urmare a anuntului public si a
programarii efectuate de autoritatea de autorizare pentru toti operatorii si taximetristii independenti,
detinatori ai autorizatiilor de transport valabile la 1 ianuarie 2007 si ai autorizatiilor taxi valabile
atribuite pentru autovehiculele detinute de acestia în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing,
acestia sunt obligati sa solicite pâna la data expirarii vizei - 28.02.2008 si sa se prezinte pâna la data de
31.03.2008 pentru verificari privind modul de atribuire si de utilizare a acestor autorizatii.
(2) Pentru verificarea îndeplinirii conditiilor cumulative, operatorii de transport si taximetristii
independenti se vor prezenta pentru fiecare autorizatie de transport si autorizatie taxi cu urmatoarele
documente:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport/autorizatiei taxi preschimbate;
b) autorizatia de transport emisa de Primaria Municipiului Bucuresti, valabila în original;
c) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator, respectiv persoana fizica autorizata,
asociatie familiala autorizata sau persoana juridica, dupa caz si certificatul constatator, în
original, eliberate de registrul comertului;
d) dovada îndeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv:
1. copie de pe certificatul de competenta profesionala a persoanei desemnate, pentru
transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica
autorizata;
e) dovada îndeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
- nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele
de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului
rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de tâlharie, crima si viol;
2. avizul medical si avizul psihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa
o functie care concura la siguranta circulatiei. În cazul transportatorului autorizat, persoana
fizica, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care va fi si
persoana desemnata;
3. cazierul fiscal al transportatorului;
4. declaratie pe propria raspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat
servicii de transport în regim de taxi, dupa caz, cu mentionarea intervalelor când a avut interdictii
si motivul acestora;
f) declaratia pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru
parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul în regim de taxi, spatii detinute
în proprietate sau prin contract de închiriere;
g) autorizatia taxi respectiva, valabila, în original;
h) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului detinut în proprietate sau în temeiul
unui contract de leasing (însotit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfasurarea
activitatii de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspectia tehnica periodica - ITP valabila;
i) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte ca
proprietarul autovehiculului este si detinatorul legal al autorizatiei taxi;
j) 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;
k) dovada ca memoria electronica a aparatului de taxat este fiscalizata pe detinatorul legal al
autorizatiei taxi - pâna la data de 06.08.2007, care poate fi declaratia de instalare a aparatului de
taxat electronic fiscal sau bonul fiscal;J<';'
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lege si prevazute la alin. (2) pâna la data de 31.03.2008, vor fi retinute si retrase, iar autovehiculele taxi
respective vor fi retrase din circulatie începând cu 1 aprilie 2008.
(4) Dupa verificarea documentelor prevazute la alin. (2), pentru autorizatii le taxi ramase valabile
autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fara a aduce modificari
termenului de valabilitate pe formularele existente.
(5) Viza pentru conformitate consta în tiparirea pe verso-ul formularelor actuale, în spatiile libere
aferente celor 2 (doua) vize anuale a urmatoarelor: "VALABIL PÂNA LA DATA DE 28.02.2010.
ViZA PENTRU CONFORMITATE, cu respectarea prevederilor Legii nr. 265/2007, de modificare si
completare a Legii nr. 38/2003." Dupa vizarea pentru conformitate, formularele se vor securiza prin
aplicarea unei holograme cu data valabilitatii si se vor transmite pentru semnarea acestora de catre
SECRET ARUL si PRIMARUL GENERAL al Municipiului Bucuresti.
(6) Formularele autorizatiilor de transport si a autorizatiilor taxi preschimbate, pentru societatile
comerciale si persoanele fizice/asociatiile familiale sunt prezentate si contin datele prevazute de lege,
conform anexei nr. 5 la HCGMB nr. 91/2008.
Art. 6
(1) În termen de 30 de zile de la intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, pe site-ul si la sediul primariei se
va afisa public o lista care va cuprinde:
a) autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit si cu numarul de circulatie a autovehiculului taxi
care opereaza sub fiecare autorizatie, ramase valabile;
b) autorizatiile taxi, cu numarul de ordine atribuit, retinute si retrase.
(2) Lista va fi actualizata, pâna la data de 15 a fiecarei luni si va fi comunicata si asociatiilor
profesionale reprezentative din domeniu.
Art.7
(1) Autorizatiile de transport care nu au fost vizate sau nu au fost valabile la 28.02.2008, precum si
autorizatiile taxi obtinute în baza acestora îsi pierd, de drept, valabilitatea se retin, se retrag si sunt nule.
(2) Autorizatiile preschimbate si neridicate în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizarii
activitatii de preschimbare sunt considerate retinute si suspendate, de drept, pe o perioada de 1 luna,
începând din a 31-a zi si se vor publica pe site-ul primariei.
(3) La expirarea perioadei de suspendare, se va efectua de catre personalul cu atributii de control din
cadrul Autoritatii de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti un control de fond, în urma
caruia se va întocmi o nota de constatare, în care se va decide eliberarea sau suspendarea în continuare a
autorizatiei.
(4) Autorizatia suspendata se elibereaza, dupa prezentarea dovezii achitarii taxei de eliberare ca urmare
a suspendarii/retinerii, la cererea transportatorului, facuta în prima zi lucratoare dupa expirarea
termenului de suspendare.
(5) Indicatoarele marcate taxi eliberate conform legii nr. 38/2003, se retrag de catre autoritatile abilitate
si devin nule de drept de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2).
CAPITOLUL II - EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
SECTIUNEA 1. Principiile si obiectivele efectuarii
transportului public local în regim de taxi
Art. 8
Transportul public local în regim de taxi se efectueaza numai în conditiile respectarii prevederilor Legii
nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi si în regim de închiriere, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 102/2006 si a reglementarilor nationale.
Art. 9
(1) Transportul public local în regim de taxi se poate efectua numai cu vehicule rutiere a caror stare
tehnica corespunde reglementarilor specifice în vigoare, având inspectia tehnica periodica valabila,
acestea fiind agreate si clasificate corespunzator, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru accesul la infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate în t!'l:r~·:~"'tl;/:l~
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Art. 10
Transportul public local în regim de taxi se efectueaza cu respectarea ansamblului reglementarilor care
contribuie la îmbunatatirea sigurantei rutiere referitoare la conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca
mijloacele de transport, infrastructura rutiera, persoanele cu atributii care concura la siguranta circulatiei
si ceilalti participanti la trafic.
Art. 11
Efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi trebuie sa asigure:
a) cresterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor serviciilor publice de
transport local în regim de taxi;
b) accesul la serviciile de transport public local si protectia categoriilor sociale defavorizate;
c) informarea publicului calator;
d) executarea transportului public local în regim de taxi, în conditii de legalitate, siguranta si confort;
e) corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de calatori existente;
f) continuitatea serviciului de transport public local în regim de taxi.
SECTIUNEA 2. Autorizatii si alte documente necesare pentru
efectuarea transportului public local în regim de taxi
Unele reglementari privind aspectul estetic al autovehiculelor taxi
Art.12
(1) Transportul public local de persoane si/sau de bunuri în regim de taxi se efectueaza numai cu
vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport si, dupa caz, dotate cu aparate de
taxat, statii radio de emisie-receptie si lampa taxi - toate în stare de functionare si are însemne, înscrisuri
si elemente de culoare ale caro seriei - integral galben TAXI, stabilite în conformitate cu reglementarile
în vigoare.
(2) Autoturismele care au fost agreate într-o alta culoare decât galben TAXI si au fost contractate de la
producator dar nu au galben TAXI vor ramâne cu aceasta culoare pâna la retragerea din activitate.
Începând de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament, nu se mai accepta decât autoturisme
galben TAXI (cod vopsea
).
(3) Documentele care atesta îndeplinirea obligatiei de respectare a culorii galben TAXI sunt cartea de
identitate a autovehiculului si certificatul de înmatriculare - obligatoriu cu mentiune a "galben".
(4) Modelul ecusonului TAXI, modelele si dimensiunile înscrisurilor - interioare si exterioare privind
valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, modul de amplasare
si pozitionare ale acestora sunt conform anexelor m. 2-4 si 6 la HCGMB nr. 91/2008.
(5) Sistemele de prindere pe partea exterioara a caroseriei taxiului a ecusoanelor taxi si a tuturor
înscrisurilor, însemne lor si simbolurilor, precum si a accesoriilor / dotarilor exterioare vor fi asigurate
contra desprinderii cu usurinta.
(6) Dreptul de folosire a ecusonului TAXI este exclusiv în proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti
iar utilizarea neautorizata, în orice mod, a formei sau a simbolurilor specifice constituie infractiune si se
pedepseste conform legii.
(7) Ecusoanele TAXI se vor monta lânga mânerul portierelor spate stânga/dreapta, imediat sub nivelul
geamului, fara a afecta banda sah. La expirarea valabilitatii, ecusoanele TAXI se vor îndeparta
obligatoriu de pe portierele taxiului.
(8) lndicatoarele marcate taxi eliberate conform legii m. 38/2003 pâna la data intrarii în vigoare a
hotarârii de aprobare a regulamentului îsi pierd valabilitatea la data preschimbarii lor cu noile ecusoane
taxi stabilite conform prezentului regulament, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrarii în
vigoare a prezentului regulament, vor fi retrase si scoase din uz. Pe baza programarii efectuate de
autoritatea de autorizare preschimbarea se va face de catre fiecare transportator autorizat, prin predarea
indicatoarelor marcate taxi aflate în dotare si preluarea, contra cost, a noilor ecusoane taxi, catre
producatoruliemitentul acestora.
Art. 13
(1) Taxiul trebuie sa ofere în exterior, pe toata durata efectuarii serviciului public de transport în regim
de taxi, prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la
distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potential, cât si
organelor de control si supraveghere autorizate.
/.>
:<~'f;:~:~.,
(2) Pe toata durata efectuarii serviciului public de transport în regim ~ta~j?\4eti'n!t~rul
legal al
autorizatiei taxi, are obligatia de a mentine integritatea culorii galbene, ~~nsc,:',;g\tgRrc~terioare si a
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ecusoanelor taxi.
Art.14
(l) Linia mediana orizontala a caroseriei, sub nivelul geamului, va fi marcata permanent pe partile
laterale, pe toata lungimea portierelor, de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si
negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.
(2) Pe portierele din fata ale taxiului se aplica înscrisuri exterioare privind valorile tarifelor de distanta
(lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, ale caror modele si dimensiuni sunt stabilite prin
HCGMB m. 91/2008.
(3) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, în cazul transportului de marfuri sau
bunuri, se va aplica câte un ecuson TAXI, pe toata durata efectuarii serviciului public de transport în
regim de taxi.
(4) Dotarea exterioara a taxi ului consta într-o lampa taxi, de culoare galbena, cu înscrisul TAXI pe fata
si spate, aprinsa permanent în timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de
culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:
a) în stânga, o lampa de culoare rosie care, atunci când este aprinsa, indica pozitia «Ocupat»
a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;
b) în dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci când este aprinsa, indica pozitia «Liber»
a taxiului, respectiv nu exista comanda client.
(5) În cazul taxiurilor apartinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionata încât
pe partile laterale, optional, sa se poata înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale
dispeceratului taxi, astfel cum sum îmegistrate la registrul comertului si numarul de apel telefonic al
dispeceratului taxi care îl deserveste.
(6) Datele de identificare prezentate la alin. (5) se vor înscrie obligatoriu, în mod vizibil si permanent, pe
partea exterioara a taxiului pe parbrizul fata, ca parasolar cu latimea max. de 12 cm, pe portierele fata si
pe stâlpii laterali spate ai taxiului, ca autocolante în culorile specifice firmei de dispecerat, încadrate
într-un dreptunghi cu dimensiunile de max. 30x50cm si respectiv max. 20x20cm.
Art.15
(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate
pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul autoritatii de autorizare si nu vor fi admise daca
afecteaza înscrisurile si însemne le de pe taxi prevazute de lege.
(2) În vederea respectarii legislatiei specifice privind protectia consumatorului, a eliminarii practicilor
înselatoare si a respectarii dreptului de informare corecta si nedistorsionata a utilizatorului sunt interzise
aplicarea pe partile laterale ale taxiului, de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotari altele decât cele
specifice activitatii de transport în regim de taxi.
(3) Avizul Primariei Municipiului Bucuresti se va acorda, la cerere, pentru taxiuri le autorizate care
prezinta materialele publicitare pe capota fata/capota spate/plafonul taxi ului sau pe casete publicitare tip,
omologate de Registrul Auto Român si care prezinta contractul, modul de amplasare, dimensiunile
acestora, precum si dovada achitarii taxelor aferente.
(4) Prin interzicerea afisarii însemnelor publici tare pe portierele taxiului se pot controla formele
ofensive sau nedorite de reclame, eliminându-se posibilitatea de a distrage atentia clientilor de la
identificarea imediata si usoara a numarului autorizatiei taxiului, realizându-se astfel un echilibru între
identificarea vehiculului care este autorizat si faptul ca nu se încurajeaza activitati ilegale.
Art. 16
(1) Sunt acceptate, în conditiile prezentului regulament, modurile de amplasare actuale pentru numerele
de apel telefonic, datele de identificare ale dispeceratelor taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul
comertului si însemnele publicitare existente pâna la data primei prezente la Registrul Auto Român,
ocazionata de eliberarea/vizarea anuala certificatului de agreare, dar nu mai târziu de 01.06.2008.
(2) Modul de amplasare a înscrisurilor exterioare, a ecusoanelor TAXI si a lampii taxi este obligatoriu
pentru toti transportatorii autorizati si este prezentat ca aspect estetic unitar al taxiului în anexa nr. 6 la
HCGMB nI. 91/2008 si completat prin anexa nr. Ila prezentul regulament.
Art. 17
(1) Taxiul trebuie sa aiba afisat în il'terior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client,
cuprinzând titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare S~'q~;p~:!:~, pe timp de
zi si. p~ timp de n~apte, purtând sta~pila ~rimariei Municipiului Bucure~~.:p~~,~~:~/~l:\'!ln ecuson
f/S;f':\fr:\;f~ 'oi \:~\\\.
cupn~zand numele SI fotografia~conducatorulUl auto ...
(2) LIstele vor fi prezentate, 111 dublu exemplar, pentru venficare SI st~a~~\~t~~\'A:u~tItatea
de
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autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Dupa verificare si stampilare se returneaza un
exemplar solicitantului si un exemplar se pastreaza la dosarul de autorizare, însotit de fisa de
fundamentare pe elementele de cheltuieli completata, semnata si stampilata de fiecare transportator
conform OANRSC Of. 243/2007.
(3) Aparatul de taxat se fixeaza pe bordul autovehiculului, pe linia mediana, între taximetrist si locul din
dreapta, având afisajul îndreptat catre interiorul autovehiculului.
(4) Orice taxi autorizat va trebui sa aiba un anunt cu instructiuni unde si cum trebuie depuse sesizarile si
reclamatiile - dispecerat, asociatiile profesionale, autoritatea de autorizare, autoritatea nationala pentru
protectia consumatorilor si celelalte organe de control autorizate, în legatura cu aspectul tehnic si estetic
al taxiului sau cu activitatea taximetristului.
2.1. Transportul

public local de persoane în regim de taxi

Art. 18
(1) Serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se efectueaza numai de catre

transportatorii autorizati care detin autorizatie de transport si autorizatie de taxi valabile si se efectueaza
pe raza teritorial-administrativa a municipiului Bucuresti.
Art. 19

Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul taxiului, pe toata durata transportului public
local de persoane în regim de taxi urmatoarele documente:
a) originalul autorizatiei taxi sau fotocopie conform cu originalul, semnata si stampilata de
PMB si de transportatorul autorizat, având valabilitate numai în prezenta ecusoanelor
montate pe taxi:
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica
valabila;
c) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în
regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;
d) fotocopia asigurarii persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru
riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
e) fotocopia asigurarii obligatorie de raspundere civila auto;
f) certificatul valabil de atestare profesionala al conducatorului auto;
g) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;
h) copia contractului cu dispeceratul taxi;
i) lista de tarife vizata si stampilata de Autoritatea de autorizare, ecusonul taximetristului,
legitimatia de serviciu valabila a taximetristului din care sa reiasa ca este angajat al
transportatorului autorizat-societate comerciala, copia autorizatiei emise de Primaria de
Sector (în cazul persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale).
2.2. Transportul

public local de marfuri sau bunuri

în regim de taxi

Art. 20

Transportatorii autorizati au obligatia de a detine la bordul taxiului, pe toata durata transportului public
local de marfuri sau bunuri în regim de taxi documentele prevazute la art. 19, lit. al-il (persoane) si
urmatoarele:
j)

actele de însotire ale marfurilor sau bunurilor transportate (aviz de expeditie, factura), care
dovedesc provenienta si destinatarul acestora.
2.3. Activitatea

de dispecerat

taxi

Art. 21

(1) Pe teritoriul municipiului Bucuresti serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile
transportatorilor autorizati si nu se pot executa decât de dispecerii taxi autorizati de autoritatea de
autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti, în conditiile în care se asigura posibilitatea clientului de a
apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul
dispeceratelor taxi.
(2) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe teritoriul municipiului Bucuresti de catre
orice persoana juridica, denumita în continuare dispecerat, autorizata de alJct(j,iIfiÎteai»:e:,autorizare,în
)~;;'- )"(0'>. 6;~2~\

conditiile prezentului regulament.

(3) Dispecerizarea serviciului public de transport în regim de taxi este((~,1!T~~~\:tr~~r0rtatorului
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autorizat si poate fi asigurata numai de persoane juridice autorizate.
(4) Unui transportator nu i se poate atribui în gestiune executarea unui serviciu public de transport în
regim de taxi, daca nu îsi autorizeaza propria activitate de dispecerat sau daca nu apeleaza la serviciile
unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.
Art.22
(l) Dispeceratele taxi au dreptul si obligatia sa ofere servicii de dispecerizare în baza contractului-cadru
de servicii, prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament, numai transportatorilor autorizati care îsi
desfasoara activitatea în municipiul Bucuresti, pe baza autorizatiilor taxi emise de autoritatea de
autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
(2) În conditiile în care în obiectul de activitate al unui transportator autorizat - persoana juridica se
regaseste si activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urma este considerata o activitate conexa a acestuia
si se excepteaza de la obligatia încheierii contractului prezentata la alineatul precedent.
Art. 23
(1) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza în baza depunerii urmatoarei documentatii:
a) cererea persoanei juridice pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi, model tipizat;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comertului, pentru persoana juridica care
are ca obiect de activitate, conform clasificarii CAEN, cod 6120-Activitati de telecomunicatii prin
retele cu cablu (exclusiv prin satelit)
c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de
autoritatea în domeniul comunicatiilor;
d) copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de autoritatea în domeniu;
e) dovada îndeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
- nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele
de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehicul ului
rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;
- nu a fost condamnata pentru infractiuni de tâlharie, crima si viol;
2. avizul medical si avizul psihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa
o functie care concura la siguranta circulatiei;
3. cazierul fiscal al transportatorului;
4. declaratie a persoanei desemnate date pe propria raspundere privind perioadele, de la data
intrarii în vigoare a legii-06.08.2007, în care dispeceratul a încheiat contracte de dispecerizare:
cu transportatori autorizati de alte autoritati de autorizare decât Primaria Municipiului Bucuresti,
cu persoane care au desfasurat servicii de transport în regim de închiriere sau cu persoane fizice
neautorizate;
f) declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, conform careia
dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata,
personalul autorizat si spatiile necesare - conform anexa nr. 4 la prezentul regulament;
g) dovada proprietatii-certificatul de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, pentru
denumirea si reprezentarea grafica/sigla dispeceratului taxi sau fotocopia cererii de obtinere de
catre persoana juridica, înregistrata la OSIM în termen de 30 de zile de la data aprobarii
regulamentului;
h) graficul de prezenta lunar al taxiurilor în trafic, cu programul de lucru declarat de fiecare
transportator deservit;
i) declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, privind
utilizarea tarifului (unic sau diferentiat pe categorii de autovehicule), însotita de modul de calcul al
tarifului stabilit la nivelul dispeceratului, conform OANRSC nr. 243/2007;
j) dovada existentei sistemului de management al calitatii sau declaratie-angajament de respectare
pâna la data de 28.02.2010 a acestei obligatii;
k) dovada emisa de autoritatea competenta pentru numarul special de apel telefonic-numar national
scurt (4 cifre);
1) certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele loeale, eliberatdec·:ct:fr~etiile finantelor
,i >\
'
publice./'/
. ;:;.:
i>,·_'\i,';:--;

~ ': ..

(2) Autorizatia
de dispecerat
taxi se îndeplinirii
elibereaza, în
termen decumulative
30 de zile de
l~'~~ta,Gl~finiti~~i dosarului
de
autorizare, în
urma verificarii
conditiilor
pre~~ta't(rt~,;~Ifn,~~p,l)
si dupa
"

8

...

"-,'_

(~\\.';'y}'//

.-'-'
,J

prezentarea dovezii achitarii taxei aferente. Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada
de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe perioade de 5 ani în aceleasi conditii ca la emitere si
este valabila numai pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti. Modelul autorizatiei de
dispecerat contine datele prevazute de lege, conform aoexei or. 3 la prezentul regulament.
(3) Activitatea de dispecerat se desfasoara pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati
de Primaria Municipiului Bucuresti si care desfasoara permanent servicii de transport în regim de taxi,
în Capitala.
(4) Denumirea si reprezentarea grafica/sigla dispeceratului taxi - înregistrata si protejata ca marca la
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi - numar national
scurt de forma generala având o lungime de 4 cifre, special atribuit de autoritatea competenta, precum si
indicativul taxiului acordat de dispecerat vor fi afisate pe caroseria taxiului, în conditiile prezentului
regulament.
Art. 24
(1) Transportatorii autorizati care executa servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui
dispecerat în conditiile prezentei legi, pe baza de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în conditii
nediscriminatorii.
(2) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizati trebuie sa contina obligatoriu
prevederi privind obligatiile partilor de a respecta reglementarile privind calitatea si legalitatea
serviciului prestat, programele de lucru declarate, precum si tarifele de distanta convenite a fi utilizate.
(3) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife
diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevazut în contractul de dispecerizare.
(4) Dispeceratul poate pune la dispozitia transportatorilor autorizati pe care îi deserveste statii radio de
emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe baza de contract de închiriere, încheiat în conditii
nediscriminatorii.
Art. 25
(1) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai în conditiile
în care se modifica valoarea medie a tarifelor de distanta utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de
dispecerizare nu poate fi modificat cu un procent mai mare decât procentul de modificare a valorii medii
a tarifelor de distanta utilizate.
(2) Pretul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat reprezinta suma tarifelor
de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta detine autorizatie
taxi valabila.
Art.26
(1) Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre emitent în urmatoarele cazuri:
a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente care contin informatii eronate sau ne conforme
cu realitatea;
b) nu mai sunt îndeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;
c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neînregistrate în registrul de evidenta a
acestora;
d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin
autorizatii taxi atribui te de autoritatile de autorizare ale altor localitati;
e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi în regim de închiriere;
f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate
controlului pietei si eliminarii concurentei;
g) la cerere.
(2) Conform art. 5 din Legea nr' 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale, modificata si
completata constituie infractiune de concurenta neloiala si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2
ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei folosirea unei firme, marci, unui desen sau model
industrial, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt
comerciant, precum si producerea în orice mod, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii purtând
mentiuni false privind marcile, desenele sau modelele industriale, alte tiPYJ:i',,9:~;IAto,pEietate
intelectuala
cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vestimentar al personalulutl::l}i1Jloa,cde:p'!fplicitaresi altele
asemenea, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerqf~htut1.iT,jl1scop:V1de a-i induce
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SECTIUNE A 3. Taxe pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea de autorizare
- transport în regim de taxi
Art. 27
(l) Transportatorii autorizati care desfasoara transport în regim de taxi pe raza Municipiului Bucuresti,
vor achita taxe pentru prestatiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare.
(2) Pentru a se evita confuzia creata clientilor în traseu, primaria va notifica societatile de telefonie în
vederea obligativitatii acordarii numerelor de apel formate din 4 cifre, numai pentru acele societati care
presteaza activitate economica legala pe teritoriul municipiului Bucuresti.
Art. 28
Taxele pentru prestatiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare, stabilite în conditiile legii,
conform anexei or. 5 la prezentul regulament, pot fi actualizate periodic, în functie de rata de inflatie
publicata în Buletinul statistic, editat de Institutul National de Statistica, de prevederile legislative nouaparute si intra în vigoare de la data aprobarii de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti.
Art. 29
(l) Autorizatiile taxi preschimbate care se încadreaza la art. IV din lege sau au fost atribuite ca urmare a
respectarii prevederilor art. VIII din lege, dar ale caror date sunt nemodificate, se vor preschimba
gratuit.
(2) Toate celelalte autorizatii taxi care nu respecta prevederile alineatului precedent si autorizatiile care
au suportat modificari de date care impun retiparirea acestora (schimbarea denumirii transportatorului,
înlocuirea persoanei desemnate, înlocuirea autovehiculului, duplicate) se vor elibera contra cost, dupa
achitarea taxelor aferente.
(3) Autorizatiile se elibereaza în conditiile prezentului regulament, dupa prezentarea dovezii de achitare
a taxelor de eliberare aferente.
SECTIUNEA 3. Siguranta rutiera
Art. 30
În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizati care efectueaza
servicii publice de transport local în regim de taxi au obligatia sa adopte masurile necesare pentru
cunoasterea, aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind siguranta rutiera si a conditiilor pe
care trebuie sa le îndeplineasca mijloacele de transport si persoanele cu atributii care concura la
siguranta circulatiei.
Art. 31 Responsabilitatile ce revin persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de
transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea,
pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport
rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 32
Sarcinile consilierului de siguranta sunt cele prevazute în Regulamentul pentru desemnarea, pregatirea
profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, feroviar sau pe caile
navigabile interioare al marfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor si turismului nr. 1044/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru
serviciul de transport local de bunuri sau marfuri.
Art. 33
Conducatorii mijloacelor de transport au urmatoarele atributii si responsabilitati:
- sa se prezinte pentru efectuarea examinarii medicale si psihologice, initiala si periodica si sa
respecte recomandarile comisiilor medicale si psihologice;
- sa respecte normele si regulile privind conducerea în conditii de siguranta rutiera si conduita
preventiva;
- sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca în circulatia rutiera;
- sa respecte regulile privind încarcarea, repartizarea încarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor
transportate;
- sa cunoasca si sa respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau incident în ceea ce
priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti.participanti la trafic, protectia
mediului, protectia bunurilor;
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acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de functionare;
- sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care
o executa.
SECTIUNEA 4. Conditii de efectuare a transportului public local în regim de taxi
si activitatea de dispecerat taxi
Art. 34
Transportatorii autorizati vor efectua serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi cu
respectarea obligatiilor prezentate în Caietul de sarcini-cadru al serviciilor publice de transport local în
regim de taxi.
Art. 35
Operatorii de transport/transportatorii autorizati si dispecerii taxi vor efectua serviciul public de
transport local de marfuri sau bunuri în regim de taxi cu respectarea obligatiilor prevazute de legislatia
în vigoare si contractul de dispecerizare.
CAPITOLUL 111- DREPTURI SI OBLIGATII
Art. 36
Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati care desfasoara activitati de transpOli public local se
prevad în regulamentul si caietul de sarcini ale serviciului public de transport local aprobate de Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, anexate la contractele de atribuire a gestiunii delegate.
Art. 37
Toti transportatorii care detin autorizatii taxi au obligativitatea de a declara la Primaria Municipiului
Bucuresti programul de lucru în asa fel încât sa asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în
mod continuu, fara întrerupere, cu permanenta de 24 ore.
Art. 38
Asigurarea numarului minim de taxiuri necesare în trafic si a continuitatii serviciului pe durata celor 24
de ore ale zilei se va realiza de catre dispeceratele autorizate, conform prezentului regulament, astfel
încât în permanenta sa fie asigurat în trafic un numar minim de taxiuri în orice moment al zilei.
Art.39
Numarul minim de taxiuri necesare în trafic este de 70% pe timp de zi si 30% pe timp de noapte si este
obligatoriu pentru persoanele juridice - transportatori sau dispeceri taxi autorizati.
Art.40
Transportatorii autorizati care desfasoara activitati de transport public local în regim de taxi au
urmatoarele drepturi:
a) transportatorii autorizati care îsi desfasoara activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii
au dreptul sa întrerupa prestarea serviciului public de transport local în regim de taxi, în cazul
nerespectarii obligatiilor contractuale de catre autoritatile administratiei publice locale, cu obligatia
de a notifica întreruperea prestarii serviciului în termenul si conditiile prevazute în contractul de
delegare a gestiunii;
b) sa încaseze tarifele aferente tipului de serviciu prestat;
c) sa stabileasca/ajusteze/modifice periodic tarifele aferente transportului public local în regim de
taxi;
d) sa includa în tarifele de transport percepute utilizatorilor primele de asigurare pentru acestia si
pentru bagajele lor, precum si pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operatiunilor de
transport, în cazul transportului public local de marfuri sau bunuri în regim de taxi;
e) sa utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de
transport în regim de taxi;
f) sa utilizeze infrastructura tehnico-edilitara a sistemului de transport public local de persoane, în
conditiile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
g) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse în caz de modificare
unilaterala a contractului de delegare a gestiunii de catre concedent fara respectarea termenelor si
<~.
conditiilor prevazute în contractul de delegare a gestiunii;/>:;~,:,:
h) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, c,~.t1formlegfs}*~ieiîn vigoare, se
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le
'i,\\
A rt. 41
'i'
\:'ii;'
'il) ii
IT1/

( 1) Transportatorii

autorizati care efectueaza servicii publice de tran'~~\'~:,rToeâ~.\,...
~.~}~gim de taxi au
11

''f''t;.....
!fi;/ •..
t~O.l.J:J"
,j
./

urmatoarele obligatii:
a) sa respecte întocmai legile si reglementarile specifice fiecarei categorii de transport pe care o
executa;
b) sa respecte reglementarile legale privind omologarea, înrnatricularea, efectuarea inspectii lor
tehnice periodice, repararea, întretinerea, reglarea, modificarea constructiva si reconstructia
mijloacelor de transport;
c) sa asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
d) sa respecte sarcinile asumate potrivit contractului de atribuire a gestiunii delegate a serviciului;
e) sa respecte indicatorii de performanta si calitate stabiliti prin contractul de atribuire a gestiunii
delegate a serviciului;
f) sa permita accesul liber si nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public de transport public
local în regim de taxi;
g) sa asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului public de transport local;
h) sa asigure continuitate a serviciului public de transport public local în regim de taxi;
i) sa fundamenteze si sa supuna autoritatii de autorizare tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de
transport public local în regim de taxi;
j) sa nu încarce în mod artificial costurile de operare;
k) sa încheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum si
asigurarea calatorilor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind
asigurarile;
1) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate în cadrul serviciului
contractat;
m)sa utilizeze mijloace de transport a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de
siguranta rutiera si de protectia mediului înconjurator, cu inspectia tehnica periodica/revizie
tehnica periodica valabila si certificate/clasificatelîncadrate corespunzator, conform prevederilor
legale în vigoare;
n) în intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa asigure mentinerea
mijloacelor de transport într-o stare tehnica corespunzatoare, în vederea încadrarii în normele
tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosinta conform
destinatiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entitati tehnice, piese
de schimb, materiale de exploatare si dotari obligatorii de origine sau omologate/certificate
conform legislatiei în vigoare;
o) sa planifice efectuarea inspectii lor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacelor
de transport astfel încât sa se asigure respectarea programului de circulatie si a prevederilor
reglementarilor legale în vigoare privind siguranta rutiera;
p) sa monteze, prin agenti economici autorizati, aparatele de taxat, cu aprobare de model la
vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
q) sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au aparatul de taxat sau echipamentul de emisiereceptie defect, nesigilat sau fara suficiente role de hârtie termica pentru tiparirea bonurilor fiscale;
r) sa respecte prevederile legale în vigoare privind programele de lucru, prevazute în legislatia
muncu;
s) sa verifice functionarea aparatului de taxat si a echipamentului de emisie-receptie, inclusiv cu
ocazia analizarii rapoartelor zilnice sau a îmegistrarilor stocate în memoria card-ului
conducatorului auto;
t) sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor de taxat si a echipamentelor
de emisie-receptie;
u) sa se asigure ca toti conducatorii mijloacelor de transport respecta normele de protectia muncii,
protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor, pe tot timpul efectuarii transportului;
v) sa respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident si sa aplice procedurile
corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încalcari grave ale
regulilor de circulatie;
w) sa respecte si sa aplice reglementarile legale în vigoare privind transportul rutier al marfurilor
periculoase;
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cartile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în proprietate, respectiv
în copie autentificata pentru cele detinute în baza unui contract de leasing;
contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi;
evidenta avizelor medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca
permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii auto;
evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere;
evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;
toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii
autorizatiei de transport, a autorizatiilor taxi si a delegarii gestiunii, dupa caz;
documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatelor de taxat aprobate si verificate
de catre Biroul Roman de Metrologie Legala;
documente din care sa rezulte provenienta legala a statiilor radio de emisie-receptie;
documente din care sa rezulte calitatea de angajat a conducatorilor
auto si a persoanei
desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport local în regim de taxi;
fisele cu instruirea personalului privind protectia muncii si PSI (în original);
caietul de comenzi/reclamatii
sau evidenta acestuia pe suport magnetic, precum SI
formularele specifice fiecarei categorii de transport pentru anul în curs si anul precedent;
evidenta si planificarea
inspectiilor tehnice periodice/reviziilor
tehnice periodice pentru
mij loacele de transport;
documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane
în regim de taxi;
cazierul de conduita profesionala;
alte documente prevazute de reglementarile legale în vigoare sau stabilite de autorizarea de
autorizare.

y) sa furnizeze autoritatii de autorizare, conform legii, informatiile solicitate si sa asigure accesul la
documentatiile
si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul necesare verificarii si
evaluarii modului de prestare a serviciului;
z) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa,
conform prevederilor legale si/sau contractuale, daca acestea nu sunt acoperite prin polite de
aSIgurare;
aa) de a înlocui persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier,
în termen de maximum 15 de zile calendaristice, astfel încât sa se îndeplineasca conditia de
competenta profesionala; în aceasta perioada conditia de competenta profesionala se considera
îndeplinita;
bb) sa prezinte la distribuitorul aparatului de marcat fiscal buletinul de instalare al aparatului de taxat
însotit de lista de tarife verificata si stampilata de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei
Municipiului Bucuresti;
cc) sa asigure dispeceratului
taxi, fotocopii dupa urmatoarele
documente
apartinând tuturor
taximetristilor
aflati sub contract (angajati ai societatilor comerciale): certificatul de pregatire
profesionala,
permisul
de conducere,
actul de identitate,
contractul
de munca vizat de
Inspectoratul de Munca Bucuresti si dupa cazierul de conduita profesionala.
(2) Taximetristii care efectueaza servicii publice de transport local în regim de taxi au urmatoarele
obligatii:
a) sa predea la casieria transportatorului
autorizat, încasarile zilnice integrale, pe baza de chitanta,
conform raportului Z de închidere zilnica.
b) sa predea la sediul societatii comerciale autorizate, la încetarea activitatii în cadrul acesteia,
autoturismul taxi, aparatul de marcat fiscal, statia de emisie-receptie si celelalte echipamente aflate
în dotarea taxiului.
c) sa nu abandoneze autoturismul
taxi, aparatul de taxat, statia de emisie-receptie
sau celelalte
echipamente aflate în dotarea taxiului.
d) pe timp de noapte, sa puna în functiune plafoniera în vederea crearii conditiilor necesare clientului
pentru plata cursei.
e) sa asigure dispeceratului
taxi, fotocopii dupa urmatoarele documente: certifisatuI de pregatire
profesionala, permisul de conducere, actul de identitate, contractul de mUnca vi:s!*tel'e;::Wspectoratul
de Munca Bucuresti si dupa cazierul de conduita profesionala.
i ;~/::~~;~;\'
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Art. 42
Drepturile si obligatiile utilizatorilor sunt prevazute de legislatia specifica transportului local.
CAPITOLUL IV - ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL
Art. 43
În cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu preschimbarea autorizatiei taxi se vor respecta
prevederile art. 10 alin. (5) si (6) din lege si prevederile OMIRA nr. 356/2007 - CAP. VI - Înlocuirea
unui autovehicul si art. 42 alin (7) - (11).
Art. 44
(1) Transportatorul autorizat poate sa îsi înlocuiasca, la cerere, în mod justificat autovehiculul, pe
perioada de valabilitate a autorizatiei taxi detinute, cu un alt autovehicul detinut în aceleasi conditii, în
urmatoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii, furtului sau nu mai
corespunde normelor europene privind noxele;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost înstrainat;
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior din aplicarea criteriilor
de departajare existente pe care le îndeplineste.
(2) Pe baza cererii de înlocuire, autoritatea de autorizare va elibera autorizatia taxi pastrând acelasi
numar de ordine, precum si noile ecusoane TAXI corespunzatoare acesteia.
Art. 45
(1) Autovehiculul înlocuitor trebuie sa fie detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing
de catre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa îndeplineasca cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în
cazul transportului de persoane în regim de taxi;
b) sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu
mai mult de 5 ani;
(2) Se considera înlocuit autovehiculul pentru care se depune urmatoarea documentatie:
a) cererea transportatorului pentru înlocuirea autorizatiei taxi;
b) autorizatia taxi emisa de PMB, în original;
c) dovada motivului justificat pentru care se solicita înlocuirea autoturismului ( - documentul emis de
institutia abilitata care atesta ca autovehiculul înlocuit nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice,
morale, deteriorarii, furtului; - documente emise de Registrul Auto Român, pe numele
transportatorului si al autovehiculului înlocuit si care atesta ca nu mai îndeplineste normele
europene privind noxele; - documentul care atesta faptul ca a fost predat la cimitirul de masini; documente de înstrainare, contractul de vânzare-cumparare, factura fiscala, proces-verbal de
scoatere din evidenta mijloacelor de transport, vizate de autoritatile competente; declaratie pe
propria raspundere ca punctajul autovehiculului înlocuitor privind criteriile de departajare este mai
mare ca cel al autovehiculului înlocuit);
d) proces-verbal de predare a memoriei fiscale (în cazul în care numarul de înmatriculare al
autovehiculului înlocuit nu se pastreaza) si declaratia de instalare a aparatului de taxat electronic
fiscal (fiscali zarea) sau raportul sumar MF emis de aparatul de taxat fiscal (în cazul în care
numarul de înmatriculare ramâne nemodificat), de la data înmatricularii autovehiculului pâna la
data depunerii cererii;
e) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului înlocuitor, detinut în proprietate sau în
temeiul unui contract de leasing (însotit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfasurarea
activitatii de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspectia tehnica periodica - ITP valabila;
f) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sa rezulte ca
proprietarul autovehiculului este si detinatorul legal al autorizatiei taxi;
g) 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;
h) dovada ca taxiul respectiv este arondat unui dispecerat.
i) dovada achitarii taxei de înlocuire a autorizatiei taxi ..
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de la data depunerii dosarului conduce la retragerea autorizatiei taxi, aceasta urmând a fi supusa unei noi
proceduri de atribuire.
CAPITOLUL V - INTERDICTII SI RESTRICTII ÎN
SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI
Art. 46
a) Pe teritoriul Municipiului Bucuresti este interzisa:
1. preluarea de clienti de catre transportatorii autorizati de alta autoritate de autorizare decât cea
a Primariei Municipiului Bucuresti, în vederea efectuarii de curse taxi.
2. stationarea autovehiculelor autorizate taxi de alta autoritate de autorizare decât cea a
Primariei Municipiului Bucuresti.
3. stationarea autovehiculelor autorizate pentru transportul de persoane în regim de închiriere
sau a autoturisme lor ce desfasoara serviciul de închiriere, în statiile de taxi amenajate sau în
locurile de asteptare a clientilor.
b) Autoritatea de autorizare nu va acorda/elibera autorizatia de transport sau de dispecerat daca
solicitantul se afla într-una din urmatoarele situatii:
nu are înscris în obiectul de activitate serviciul public de transport pentru care solicita
autorizarea, conform codului CAEN;
face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare, faliment sau are datorii
la bugetul local sau de stat;
are mentiuni în cazierul fiscal sau judiciar;
documentatia prezentata pentru acordarea autorizatiei este incompleta;
persoana desemnata a savârsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de
nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de încalcare a
prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier
îndeplineste aceasta functie, în aceeasi perioada, la doi transportatori autorizati aflati sub
autorizatie de transport valabila sau la doi dispeceri taxi aflati sub autorizatie de
dispecerat valabila.
mijloacele de transport cu care doreste sa presteze serviciul public de transport local nu
sunt detinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;
nu detine baza materiala în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care sa
asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
furnizeaza informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru
acordarea autorizatiei.
c) Sub rezerva anularii/neeliberarii autorizatiei de taxi se interzice:
1) autorizarea aceluiasi autovehicul în aceeasi perioada ca autoturism agreat pentru transportul
în regim de taxi, pentru transportul în regim de închiriere sau ca autovehicul destinat
instruirii practice în conducerea auto - scoala. Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv
în activitatea pentru care a fost autorizat.
2) persoanelor fizice care desfasoara activitate de baza de 8 ore sa presteze serviciul public de
transport persoane în regim de taxi în mod ocazional;
3) ca mijlocul de transport aflat sub o autorizatie taxi sa nu mai fie agreat de Registrul Auto
Român sau sa nu mai fie fiscalizat, pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
4) furnizarea de informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea
autorizatiei taxi;
5) introducerea în sistemul public de transport local în regim de taxi sau folosirea mijloacelor de
transport care au mai fost autorizate sub o alta autorizatie taxi, indiferent de autoritatea de
autorizare.
d) Este interzis, sub rezerva anularii/neeliberarii autorizatiei de dispecerat, sa se întocmeasca
contract de dispecerizare pentru un transportator care detine autorizatia taxi eliberata de alta
autoritate de autorizare decât cea a Municipiului Bucuresti;
/,/': ,"
e) Se interzice detinerea de catre un transportator autorizat de aparate gtta~~t.jl1riU.~~rmai mare
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CAPITOLUL VI - CAZIERUL DE CONDUITA PROFESIONALA
Art. 47
1) Autoritatea de autorizare a Primariei Municipiului Bucuresti organizeaza, în baza unui protocol
încheiat cu asociatiile profesionale reprezentative în domeniu si detine o baza de date privind activitatea
profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru
categoriile de persoane prevazute de lege.
2) Autoritatile administratiei publice locale se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative în
vederea mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala.
Art. 48
(1) Abaterile grave de la conduita profesionala a transportatorului autorizat - persoana fizica sau a
persoanei desemnate angajata a transportatorului/dispeceratului autorizat, dupa caz, constau pe lânga
cele prezentate în lege sau în norme si în urmatoarele situatii:
încalcarea repetata a prevederilor legale privind respectarea legalitatii, siguranta, calitatea si
continuitatea serviciului;
încalcarea repetata a prevederilor privind protectia clientului si protectia mediului;
nedeclararea sau declararea incorecta a veniturilor realizate din sumele încasate din prestatiile
realizate, conform datelor fumizate de rapoartele de încheiere zilnica, de rapoartele memoriei
fiscale ori de alte documente, dupa caz;
persoana desemnata nu a declarat ca are interdictia de a profesa, prin hotarâre judecatoreasca
ramasa definitiva si irevocabila sau în cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare;
persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier nu mai
îndeplineste aceasta functie pe o perioada mai mare de 15 de zile.
nedetinerea sau detinerea incompleta, la sediul dispeceratului taxi, a fotocopiilor dupa
urmatoarele documente apartinând tuturor taximetristilor aflati sub contract (transportatori
autorizati - persoane fizice autorizate sau angajati ai societatilor comerciale): certificatul de
pregatire profesionala, permisul de conducere, actul de identitate, contractul de munca vizat de
Inspectoratul de Munca Bucuresti si dupa cazierul de conduita profesionala.
(2) Abaterile grave de la conduita profesionala a taximetristilor constau, pe lânga cele prezentate în lege
sau în norme si în:
nepredarea la casieria transportatorului autorizat a încasarilor zilnice integrale, pe baza de
chitanta, conform raportului Z de închidere zilnica.
nepredarea la sediul transportatorului autorizat, la încetarea activitatii în cadrul respectivei
societati comerciale sau abandonarea autoturismul taxi, a aparatul de marcat fiscal, a statiei de
emisie-receptie sau a celorlalte echipamente aflate în dotarea taxiului.
neanuntarea suspendarii dreptului de a conduce (ridicarea permisului de conducere si implicit a
certificatului de atestare a pregatirii profesionale) si efectuarea serviciului public de transport
în regim de taxi, în aceste conditii.
(3) Transportatorul autorizat sau dispeceratul taxi are obligatia de a solicita la angajarea fiecarui
taximetrist/dispecer dovada ca acesta este inclus în baza de date a autoritatii de autorizare din Primaria
Municipiului Bucuresti. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicita în scris autoritatii de
autorizare cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de angajare.
(4) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate, care
reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati în baza
de date a unei autoritati publice locale.
(5) Abaterile grave de la conduita profesionala pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de
transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si ale anularii certificatului de atestare a pregatirii
profesionale ori a certificatului de competenta profesionala, ca urmare a constatarii acestor abateri în
urma controalelor sau a sesizarilor primite.
CAPITOLUL VII - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI
SECTIUNEA 1. Conditii generale
A rt. 49
./ .":>,
(1) Procedura de atribuire în gestiune delegata si cea de atribuire a autorizatiilqf1:axipenti&:~tansportul
f/,:~ ,c";':",<
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de persoane în regim de taxi sunt prevazute în legislatia specifica.
(2) Procedura de atribuire în gestiune delegata 16
se aplica pentru executar~~ikii!l'r
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transport în regim de taxi si consta în:
a) atribuirea autorizatiilor taxi si a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizati câstigatori;
b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupa caz;
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegata în conformitate cu numarul autorizatiilor taxi
sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.
(3) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegata a executarii serviciului de
transport în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizati, pe baza autorizatiei de transport detinute.
Art. 50
(l) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se
realizeaza în urmatoarele etape:
a) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizatiilor taxi;
b) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare autovehiculului prezentat
în declaratia pe propria raspundere depusa odata cu cererea de participare la procedura de atribuire;
c) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la lit. b);
d) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. b), în ordinea descrescatoare a punctajelor totale
obtinute conform prevederilor prevazute la lit. c);
e) atribuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. d) care au obtinut
punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescatoare a acestora;
g) daca ultimul punctaj câstigator este obtinut de o grupa de mai multe autovehicule decât numarul de
autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea
mai mare, în ordinea descrescatoare, din grupa respectiva.
(2) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi consta în acordarea unor punctaje realizate din
îndeplinirea criteriilor de departajare prevazute în prezentul regulament, pentru fiecare autovehicul
precizat în declaratia pe propria raspundere ca este detinut, utilizat în conditiile prezentei legi, pentru
executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câstigatoare autovehiculele care au obtinut
punctajele cele mai mari, în ordinea descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate în
ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. În conditiile în care numarul de autorizatii
taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autorizati înscrisi
pentru o noua procedura.

ART.51
(1) Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a
autorizatiilor taxi, în termen de 10 zile autoritatea de autorizare va analiza cererile si documentele
depuse, va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat caruia i se va atribui
autorizatia respectiva.
(2) Lista cu autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, continând datele de identificare ale
transportatorului autorizat si punctajele obtinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare
autovehicul, va fi facuta publica în termen de 3 zile dupa finalizarea atribuirii prevazute la alin. (l).

ART.52
Atribuirea unei autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face
conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.

ART.53
În cazul autorizatiilor taxi pentru serviciul de transport persoane, se vor utiliza criteriile de departajare
de la art. 55.

ART.54
Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt urmatoarele:
a) vechimea maxima a autovehiculului de 5 ani de la data fabricatiei;
b) gradul de poluare maxim admis.
SECTIUNEA

ART.55

2. Criterii de departajare

sipunctaje

Criteriile de departa;are vor fi:
a) vechimea autovehiculului de la datajabricatiei, conform cartii de identitate a
- pâna la 1 an
20 puncte;
- între 1 si 2 ani
16 puncte;
- între 2 si 3 ani

12 puncte;

- între 3 si 4 ani

8 puncte;
17

- între 4 si 5 ani

4 puncte;

total = 60 puncte
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, dovedita prin cartea de identitate
a autovehiculului;
- EURO 5
30 puncte
- EURO 4
20 puncte
- EURO 3
10 puncte
- EURO 2 sau sub
O puncte

total = 60 puncte
c) volumul portbagaj ului util;

- pâna la 150 dm3
- între 151 - 250 dm3
- între 251 - 350 dm3
- între 351 - 450 dm3
- între 451 - 550 dm3
- peste 551 dm3

puncte
2 puncte
4 puncte
6 puncte
8 puncte
10 puncte
O

total = 30 puncte
d) echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;
- prezenta instalatie pentru aer conditionat
- lipsa instalatie pentru aer conditionat

20 puncte
O puncte

total = 20 puncte
e) vechimea, În ani de când transportatorul a detinut autorizatia de transport, conform legii nr.
38/2003, modificata si completata, dovedita prin copia autorizatiei de transport;
- peste 7 ani
14 puncte
- între 6 si 7 ani
12 puncte
- între 5 si 6 ani
10 puncte
- între 4 si 5 ani
8 puncte
- între 3 si 4 ani
6 puncte
- între 2 si 3 ani
4 puncte
- între 1 si 2 ani
2 puncte
O puncte
- sub 1 an
total = 48 puncte
f) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din
fata/pasagerii din spate;
O puncte
- nici un airbag
- 1 airbag
10 puncte
- între 2 si 4 airbaguri
20 puncte
- peste 4 airbaguri
30 puncte
total = 60 puncte
g) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, în proprietate sau
leasing, conform facturii de achizitie sau contractului de vânzare-cumparare, valori .fara TVA si
actualizate proportional cu coeficientul de amortizare prevazut de legislatia specifica;
la cele 10 puncte se vor adauga câte 2 puncte pentru fiecare fractiune
- peste 10.000 €
de 1000 €
- între 5.000-1 0.000 €
10 puncte
li) dotari suplimentare ale autovehiculului;
- dispozitiv GPS de monitorizare
5 puncte
- dispozitiv fix de îmegistrare a precizarilor facute de client
5 puncte
- perete despartitor între conducatorul auto-clienti
5 puncte
- dispozitiv pentru plata cu cardul
5 puncte

total = 20 puncte
i) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului
lucratoare, conform declaratiei pe propria raspundere
angajamentul de prezenta
- 8 ore/zi lucratoare

În activitate de minimum 8 ore pe zi
a transportatorului / eit;;\~}ig);,!~specta

- peste 8 orelzi lucratoare pâna 12 ore/zi lucratoare

- 5 puncte

/~t'::.,
,

- 20 puncte {14/
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- un schimb, în cazul persoanelor juridice
- 5 puncte
- doua schimburi, în cazul persoanelor juridice
- 15 puncte
- trei schimburi, în cazul persoanelor juridice
- 20 puncte
(2) Elementele prevazute la art. 61 lit. c), d), f) si h) se certifica de R. A. R. prin intermediul
certificatului de agreare, emis conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 3/07.01.2008 pentru
aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de
persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport
în regim de taxi.
(3) Prin neîndeplinirea punctajelor minime (anul de fabricatie, structura parc propriu, tip combustibil,
dotari conform certificat agreare RAR, etc.) se considera ca nu sunt îndeplinite conditiile de calitate si
siguranta a serviciului public executat si autorizatiile taxi se vor suspenda temporar, dar nu mai mult de
30 de zile.
(4) Punctajele declarate de catre solicitant pe formularul-tip pus la dispozitie de autoritatea de autorizare
se vor analiza, iar neconformitatile aparute în acest proces de evaluare a cererilor si a documentelelor
depuse, vor conduce la respingerea solicitarii din procesul de atribuire.
(5) Pentru documentatia conforma se vor aplica criteriile de departajare si se vor stabili transportatorii
autorizat carora li se va atribui autorizatiile respective.
(6) Dovezile atribuirii în gestiune a executarii unuia dintre serviciile de transport respective le constituie
autorizatia taxi care a fost atribuita pentru fiecare autovehicul detinut, precum si contractul de atribuire a
gestiunii.
ART.56
(l) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului - persoana
juridica, catre un alt transportator autorizat nu este admisa decât în cazul în care acest transportator
autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de atribuire în gestiune, persoana
juridica. Operatorul economic respectiv trebuie sa obtina, în conditiile prezentei legi, autorizatia de
transport pentru a deveni transportator autorizat.
(2) Ca urmare a divizarii sau fuzionarii, autorizatii le taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare se
împart sau se comaseaza, dupa caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizatie de
transport în conditiile prezentei legi.
(3) Numarul autorizatiilor taxi se împarte în cazul divizarii sau se comaseaza în cazul fuzionarii, în
raport de numarul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv
preluate conform contractului de fuzionare.
(4) Pe baza autorizatiilor taxi, detinute ca urmare a divizarii sau fuzionarii, contractele de atribuire a
gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzator noilor operatori prevazuti la alin. (2), cu
respectarea prevederilor alin. (3).
(5) Procedura de cesionare va fi stabilita, în conditiile legislatiei în vigoare, de autoritatea de autorizare
din cadrul Primariei Muncipiului Bucuresti, printr-o decizie ulterioara, dupa încheierea activitatii de
eliberare a contractelor de atribuire în gestiune de1egata.
(6) În cazul în care concomitent cu divizarea sau fuzionarea se procedeaza la înlocuirea autovehiculelor
taxi se vor respecta prevederile capitolului IV - Înlocuirea unui autovehicul din prezentul regulament.
CAPITOLUL VIII - INDICATORI DE PERFORMANTA
Art. 57
(l) Indicatorii de performanta privind efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi
sunt urmatorii:
1. Numarul minim de curse efectuate într-o zi -10 ... 15 curselzi/autovehicul.
2. Numarul minim de comenzi preluate prin dispeceratul taxi autorizat, se va stabili prin contractul
de dispecerizare si nu poate fi mai mic de 3 ... 5 comenzi/zi/autovehicul.
3. Numarul minim de taxiuri utilizate zilnic comparativ cu numarul minim de taxiuri necesare în
trafic pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.
4. Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule
necesar pentru realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi.
5. Vechimea mijloacelor de transport si dotarile de confort pentru clienti ...
/, 'y :;.
6. Valoarea despagubiri lor platite de catre transportatorii autorizati pentru,rt~e'spe,y,tar%~~tonditiilor
de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului.
/i~~:<~(:~,:~>" r~,y
7. Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul împuterni~:Îit.p'\:ind nerespectarea
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prevederilor legale.
8. Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu (taximetrist) sau a
transportatorului autorizat.
9. În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanta
prevazuti în prezentul Regulament aprobat prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
(2) Autoritatea de autorizare poate aproba si alti indicatori de performanta în efectuarea serviciului
public de transport local pe baza unor studii de necesitate si oportunitate în care se va tine seama de
necesitatile comunitatilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitara, precum si de
cerintele reglementarilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
(3) Autorizatia taxi poate fi retrasa în cazul în care activitatea de transport în regim de taxi cu
autovehiculul respectiv a fost redusa în mod nejustificat, total sau partial, fata de prevederile
contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, dupa cum rezulta din rapoartele memoriei fiscale
depuse.
CAPITOLUL IX - RASPUNDERI SI SANCTIUNI
Art. 58
Încalcarea dispozitiilor prezentului Regulament-cadru atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala,
civila, contraventionala sau penala, dupa caz, în conditiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Legii nr. 38/2003 a
transportului în regim de taxi, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007, precum si ale actelor
normative din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 59
Consituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit
legii penale sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. utilizarea în trafic a însemnelor, înscrisurilor, dotarilor specifice taxiurilor autorizate de catre
conducatorii autovehiculor neautorizate taxi, aplicabila conducatorului autovehiculului si
proprietarului acestuia, cu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei:
2. încredintarea de catre taximetristi a autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport
contractat, altei persoane care nu este angajata a transportatorului autorizat, cu amenda de la
2.500 lei la 3.000 lei;
3. executarea serviciilor de transport în regim de taxi fara asigurarea conditiilor de legalitate,
siguranta si calitate, precum si savârsirea abaterilor grave sau repetate de la prevederile
contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului sau a prezentului regulament,
aplicabila transportatorilor autorizati, cu amenda de la 1.000 la 1.500 lei;
4. lipsa mentionarii tarifelor de distanta, convenite a fi utilizate, în contractele de dispecerat taxi,
aplicabila dispeceratelor si transportatorilor autorizati, cu amenda de la 1.000 la 1.500 lei;
5. executarea activitatii de transport în regim de taxi fara a avea echipamentul radio de emisiereceptie conectat si în stare de functionare, aplicabila taximetristilor, cu amenda de la 1.000 la
5.000 lei.
6. nerespectarea prevederilor contractului-cadru de prestari servicii de dispecerat taxi, aplicabila
transportatorilor autorizati sau dispeceratelor taxi, cu amenda de la 2.000 la 2.500 lei;
CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art. 60
Primirea documentelor în vederea autorizarii dispeceratelor taxi, conform prezentului regulament se va
efectua la Registratura Primariei Municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la aprobarea
prezentului regulament.
Art. 61
(1) Serviciile de transpOli în regim de taxi pot fi executate numai de catre transportatorii autorizati de
catre autoritatea de autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegata a acestor servicii.
(2) Odata cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizatiilor taxi se demareaza procedura de încheiere
a contractelor de atribuire în gestiune delegata a serviciului respectiv, care se rea.li-z:e,ii~~iP~paza
tuturor
./
,\';
autorizatiilor taxi obtinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri pr~\1azute .elel:eg~\,
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabileste ca activitatea de eLi~~rât;~::,a:tontT-~~telor
de
atribuire în gestiune delegata semnate de reprezentantii administratiei publice \~aleV4'î'ricep~;~îp termen
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de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament si va dura maxim 2 luni, dar nu mai târziu de data
de 01.08.2008.
(4) Pâna la ridicarea contractului prevazut la alin. (1) de catre transportator, acestea îsi produc efectele
legate de respectarea obligatiilor profesionale, de la data intrarii în vigoare a hotarârii de aprobare a
acestora.
(5) Neprezentarea pentru semnarea sau ridicarea contractului de atribuire în gestiune delegata, în termen
de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament se considera nerespectare repetata a
clauzelor contractuale si va avea drept consecinta retragerea autorizatiei de transport, pierderea calitatii
de transportator autorizat si anularea contractului respectiv.
Art. 62
(1) Drepturile si obligatiile patronilor si ale salariatilor cu privire la conditiile generale de munca din
domeniul transporturilor rutiere locale sunt prevazute si sunt obligatorii pentru toti transportatorii
autorizati, conform prevederilor contractului colectiv de munca nr. 872/21.03.2007 unic la nivel ramurii
de transporturi locale pe anii 2007-2011.
(2) Pentru stabilirea salariului minim necesar fundamentarii fisei pe elementele de cheltuieli completata,
semnata si stampilata de fiecare transportator conform OANRSC nr. 243/2007, în domeniul
transporturilor locale în regim de taxi se vor aplica coeficientii de ierarhizare prevazuti la capitolul IV Salarizarea si alte drepturi salariale, din contractul colectiv de munca nr. 872/21.03.2007.
Art. 63
Pâna la data de 28.02.2010, persoanele juridice - transportatori autorizati si dispeceratele taxi, au
obligatia de a organiza un sistem de management al calitatii.
Art. 64
În conformitate cu prevederile legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
actualizata, pâna la data de 31 decembrie 2010 toate locurile de asteptare a clientilor si statiile taxi vor fi
amenajate pentru a permite accesul neîngradit al persoanelor cu handicap. Autoritatile administratiei
publice locale vor monta sisteme de semnalizare sonora si vizuala pentru persoanele cu handicap la
trecerile de pietoni, precum si panouri de afisaj în mijloacele de transport public si pe drumurile publice.
Art.65
(1) În cadrul contractului de atribuire în gestiune delegata, întocmit si aprobat de Consiliul General al
Municipiului Bucuresti, se vor preciza obligativitatea si modul de respectare a indicatorilor de
performanta.
(2) În urma evaluarii prevazute la alin. (1) se va stabili un plan de masuri pentru îndeplinirea
indicatorilor de performanta si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestuia.
Art. 66
Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum si cota din amenzile aplicate pentru încalcarea
legislatiei în vigoare, constituie venituri la bugetul local al Municipiului Bucuresti.
Art. 67
(1) Pâna la data de expirare a vizei anuale-28.02.2008 toti operatorii de transport în regim de taxi si
taximetristii independenti, existenti, astfel cum au fost definiti în Legea nr. 38/2003 privind transportul
în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, detinatori de
autorizatii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba, la autoritatea de autorizare, în mod
gratuit, aceste documente cu autorizatii de transport, în conformitate cu prevederile Legii nr.265/2007
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr.153/2007, preluând valabilitatea ramasa disponibila pâna la
data de 28.02.2010.
(2) Autorizatiile taxi si ecusoanele care au fost eliberate pe baza autorizatiilor de transport pâna la data
intrarii în vigoare a prezentei legi si care sunt valabile la aceasta data vor fi preschimbate cu noile tipuri
de autorizatii taxi si ecusoane. Noile autorizatii taxi/vehicul preiau valabilitatea ramasa disponibila pâna
la data de 28.02.2010.
Art. 68
(1) Tariful de distanta maximal pentru serviciul public de transport local de persoane se poate ajusta,
trimestrial pe baza cererilor primite de la transportatorii autorizati sau de la asociatiile profesionale
reprezentative, prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în baza cresterii indicelui
preturilor
de consum fata de nivelul existent la data stabilirii, conform HCGMB nr; 91/29.02.2008,
dar
..
""ti, ';,\
nu mal devreme de data de 01.06.2008.
/
'\~;~:~.
(2) Ajustarea tarifelor de distanta la serviciile publice de transport local în reg1~ d€~)~~i',se\t~termina
avându-se în vedere urmatoarele cheltuieli:
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a) cheltuielile cu combustibilii si lubrifiantii se determina avându-se în vedere preturile de
achizitie în vigoare si consum urile normate standard, luându-se în calcul influenta indicelui preturilor de
consum de la ultima avizare;
b) cheltuielile cu amortizarea se determina respectându-se reglementarile legale în vigoare;
c) cheltuielile cu întretinerea - reparatiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori si alte
cheltuieli se determina avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii si preturi de
achizitie, luându-se în calcul influenta indicelui preturilor de consum de la ultima avizare;
d) cheltuielile cu munca vie se fundamenteaza în functie de legislatia în vigoare, corelata cu
principiul eficientei economice;
e) cheltuielile cu impozitele, autorizatiile si alte taxe se determina potrivit prevederilor legale în
VIgoare.
(3) Tariful de distanta stabilit de fiecare transportator autorizat, conform fisei de fundamentare pe
elementele de cheltuieli sau a tarifului unic/diferentiat la nivelul dispeceratului taxi autorizat, conform
OANRSC nr. 243/2007 se poate ajusta periodic, dar nu mai devreme de data 01.06.2008.
(4) Nivelul tarifului de distanta pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se
determina pe baza analizei situatiei economico-financiare a transportatorilor autorizati, precum si a
influentelor reale primite în costuri, determinate de evolutia preturilor pe economie.
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ANEXA nr. 2 la
Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea
serviciului public de transport local În regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti

Model FORMULAR

AUTORIZATIE DISPECERAT TAXI

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII ~JJBLICE
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ANEXA nr.

3

la Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea
serviciului public de transport local În regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti
CONTRACT-CADRU
DE PRESTARI SERVICII DE DISPECERAT TAXI
NR
din
.
1. PARTILE CONTRACT ANTE (cf. legii nr. 38/2003, modificata si completata prin Legea nr.
265/2007)
1.1. Dispecerat taxi autorizat - auto Nr ............................•
nr. tel scurt
.
SC
cu sediul în Bucuresti, str
, nr
,
sect.
, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/
./
, cod CAEN
,
Cod Unic de Înregistrare
, atribut fiscal R
, având contul
bancar nr
deschis la '"
, sucursala
,
reprezentata legal prin
, în calitate de
.
denumita în continuare PRESTA TOR
SI

Transportatorul autorizat - PFA/SC - auto de transport Nr ............................•
1.2.D-nul/D-na
, cu domiciliul stabil în Bucuresti, str.
...........................................
, nr
, bloc
, sc
, et.
, ap
, sector
, posesor al
CI/BI, seria
, nr
, eliberat la data de
, de catre sectia
politie,
proprietar al autovehiculului marca
, cu nr. de înmatriculare
,
serie motor
serie sasiu
.
1.3. SC
cu sediul în Bucuresti, str.
, nr .
...... , sect
, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/
./
, cod CAEN
....... , Cod Unic de Înregistrare
, atribut fiscal R
, având contul
bancar nr
deschis la
, sucursala
,
reprezentata legal prin
, în calitate de
.
denumit în continuare BENEFICIAR,
BENEFICIARUL îsi desfasoara activitatea de transport de persoane în regim de taxi, în baza autorizatiei
de transport nr
/ autorizatiei taxi nr
(conform anexa - în cazul SC), cu autoturismul
detinut în proprietate/leasing.
am convenit încheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezinta furnizarea de comenzi taxi, de catre PRESTA TOR, non
stop, în mod nepreferential, inclusiv sâmbata, duminica si de sarbatorile legale, prin dispeceratul
propriu, cu numerele de telefon
.
(inclusiv numerele din reteaua de telefonie mobila)
2.2. Închirierea de catre PRESTA TOR catre BENEFICIAR a echipamentului de emisie receptie.
2.3. TARIFUL UNIC PRACTICAT va fi de:
Pe timp de ZI
NOAPTE
(întredeorele
22.00-06.00)
Tarife practicate Pe timp
ntre orele 06.00-22.00) Distanta (Iei / krn)

Stationare (Iei / ora)

2.4. Nivelul tarifului de distanta practicat la nivelul dispeceratului taxi se stabileste în raport direct cu
valoarea medie a tarifelor de distanta utilizate si convenite obligatoriu cu majoritatea transportatorilor
autorizati deserviti si nu poate depasi tarifele maximale de distanta aprobate prin HCGMB.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de

luni, începând cu data de .;

semnarii acestuia de catre ambele parti contractante, pâna la data de

I
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3.2. Durata prezentului contract se prelungeste în mod automat, cu aceeasi perioada, la expirarea
termenului prevazut mai sus, daca nici una dintre parti nu-si exprima, în mod scris, intentia de încetare a
contractului.
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI
4.1. PRESTA TORUL are urmatoarele drepturi:
a) de a încasa pretul pentru serviciile oferite BENEFICIARULUI, la termenele si în conditiile
stabilite, conform prevederilor prezentului contract;
b) de a verifica daca BENEFICIARUL utilizeaza în mod corespunzator echipamentul care i-a fost
încredintat, conform procesului de predare-primire (anexa nr. 1 la contract), pentru buna
desfasurare a activitatii sale;
c) de a verifica, ori de câte ori considera ca este necesar si fara vreun avertisment prealabil, daca
beneficiarul îsi desfasoara activitatea astfel încât sa nu prejudicieze în nici un fel renumele si
imaginea PRESTA TORULUI;
d) de a percepe o garantie materiala pentru echipamentul tehnic montat pe autovehiculul
BENEFICIARULUI, mentionata în actul aditional la prezentul contract;
e) în cazul transportului de persoane, are dreptul de a încadra tariful de distanta stabilit de
BENEFICIAR, ca TARIF UNIC si/sau TARIF DIFERENTIAT, pe timp de zi si pe timp de
noapte, la nivelul întregului dispecerat, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise
de A.N.R.S.C.
f) sa acorde BENEFICIARULUI discounturi la tariful de dispecerizare în vederea stimularii
cresterii calitatii serviciilor fata de clienti;
4.2. PRESTATORUL are urmatoarele obligatii:
a) sa excluda orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si
orice tendinta monopolista, de control al pietei si de eliminare a concurentei;
b) sa nu aplice practici prin care sa provoace distorsiuni ale concurentei;
c) de a pune la dispozitia BENEFICIARULUI permanent serviciile dispeceratului taxi propriu si de
a permite acestuia folosirea numelui dispeceratului
în activitatea pe
care acesta o desfasoara;
d) de a pune la dispozitia BENEFICIARULUI echipamentele tehnice si dotarile necesare
desfasurarii activitatii acestuia, pe baza de proces verbal de predare-primire;
e) de a instala pe autovehiculul BENEFICIARULUI echipamentul tehnic, respectiv o statie de
emisie - receptie cu microfon si o antena, acestea putând fi ale PRESTA TORULUI sau dupa caz,
ale BENEFICIARULUI;
f) sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute ilicit, taxiuri autorizate
de alte administratii locale decât Primaria Municipiului Bucuresti sau autovehicule care executa
transport în regim de închiriere;
g) de a asigura permanenta functionarii dispeceratului la numerele de telefon existente, precum si a
statiilor radiotelefon în conditii optime de calitate si de a asigura supravegherea traficului
telefonic si radio, intervenind în cazul folosirii necorespunzatoare a statiei radiotelefon sau a
frecventei radio;
h) de a asigura service-ul echipamentului de emisie-receptie propriu, în cazul în care se constata
existenta unor deficiente în buna functionare a acestuia, ori de câte ori este nevoie, în timpul
programului de lucru si în limita posibilitatilor tehnice;
i) de a inscriptiona pe partea exterioara a autoturismului BENEFICIARULUI pe cheltuiala acestuia
(achitata la data semnarii/la rezilierea contractului), însemnele cu sigla, denumirea si numarul de
telefon al dispeceratului sau daca este cazul, reclama catre terti;
j) de a inscriptiona pe portierele fata ale autoturismului BENEFICIARULUI înscrisurile exterioare
privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte;
k) sa încheie contracte de prestari servicii de dispecerat taxi numai cu transportatorii autorizati de
Primaria Municipiului Bucuresti si care desfasoara permanent, serviciul de transport în regim de
taxi în municipiul Bucuresti;
1) sa controleze respectarea de catre transportatorii autorizati a obligatiilor ce deriva din prevederile
contractelor de prestari servicii de dispecerat taxi încheiate cu acestia;
ii
'." .,.~
....',
m) sa informeze clientul, la cererea expresa a acestuia sau în momentul solicitarii ,'s&rviciului de
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n)

o)
p)

q)
r)

s)

transport de catre un client, în legatura cu tariful sau gama de tarife pe care le practica taxiuri le
deservite si sa respecte preferinta acestuia;
sa tina un registru special de evidenta a elementelor de identificare a tuturor statiilor radio de
emisie-receptie,
aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii
transportatorului autorizat deservit, numarului si duratei de valabilitate ale autorizatiei taxi;
sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind
utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
sa detina, la sediul dispeceratului taxi, a fotocopiilor dupa urmatoarele documente apartinând
tuturor taximetristilor aflati sub contract (transportatori autorizati - persoane fizice autorizate sau
angajati ai societatilor comerciale): certificatul de pregatire profesionala, permisul de conducere,
actul de identitate, contracml de munca vizat de Inspectoratul de Munca Bucuresti si dupa
cazierul de conduita profesionala.
sa emita document fiscalla plata c/valorii
sa respecte numarul minim de taxiuri si programele minimale de lucru ale taxiurilor în piata,
stabilite a fi folosite de dispecerat în cadrul procedurii de autorizare a dispeceratului de catre
autoritatea de autorizare;
sa respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
5.1. BENEFICIARUL are urmatoarele drepturi:
a) de a desfasura, în conditii de legalitate activitatea de transportator autorizat beneficiind de
accesul autorizat la numarul de telefon scurt, la numele, la portofoliul de clienti si la serviciile
dispeceratului taxi, precum si de echipamentul tehnic si de dotarile puse la dispozitia sa de
acesta;
b) de a beneficia de comenzile taxi transmise pe frecventa radio, în mod nepreferential, non stop,
inclusiv sâmbata, duminica si de sarbatorile legale.
c) de a stabili, ajusta sau modifica tariful conform modului de calcul prezentat în Ordinul ANRSC
nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri în
regim de taxi.
5.2. BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca pretul pentru serviciile de care beneficiaza, la termenele si în conditiile stabilite de
comun acord, prin prezentul contract;
b) sa practice numai tarifele stabilite, ajustate sau modificate, conform legislatiei în vigoare si
precizate în prezentul contract si sa nu aduca, în caz contrar, atingere imaginii si renume lui
dispeceratului;
c) sa posede toate actele si documentele necesare desfasurarii activitatii de transport în regim de
taxi, vizate la zi si sa puna la dispozitia PRESTA TORULUI un set de copii dupa acestea (anexa
nr. 2 la contract, inclusiv originalul cartii de identitate);
d) sa achite toate taxele si impozitele ce îi revin în calitate de transportator autorizat, potrivit legilor
în vigoare, fata de Administratia Financiara;
e) sa nu execute activitatea de transport în regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la
aparatul de taxat sau fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi în functiune pentru pozitia de
operare respectiva;
f) sa respecte normele de circulatie si sa poarte obligatoriu centura de siguranta când circula fara
client;
g) sa aiba tinuta decenta, curata si corespunzatoare, un comportament disciplinat, civilizat si
preventiv în relatia cu clientii si cu personalul de la dispecerat, respectând normele de conduita si
de buna practica stabilite pentru conducatorii auto de catre PRESTA TOR; sa nu initieze pe
frecventa de lucru alte discutii în afara celor referitoare strict la problemele de serviciu si sa se
adreseze dispecerului de serviciu si colegilor folosind un limbaj adecvat;
h) sa opreasca pe traseu la semnul vizibil al clientului, când taxiul se afla în pozitia de operare
«Liber»,
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i)

sa afiseze, la vedere-lânga lista de tarife practicate, principalele obligatii ale clientului-prezentate
ca extrase din lege, într-un document aflat pe site-ul autoritatii de autorizare www.pmb.ro;
j) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata, decât în cazul în care îi atentioneaza în prealabil ca
au obligatia sa poarte centura de siguranta;
k) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;
1) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului;
m) sa nu refuze nejustificat clientul sau sa nu îl conditioneze, în nici un fel si sub nici o forma, în
efectuarea unei curse pe teritoriul municipiului Bucuresti si sa respecte solicitarile legale ale
acestuia; Orice eventual refuz trebuie obligatoriu justificat, de îndata de taximetrist prin
anuntarea dispeceratului cu privire la aceasta situatie;
n) sa nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansata de ebrietate si sa anunte obligatoriu
dispeceratul cu privire la aceasta situatie;
o) în cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clientilor în limitele spatiului destinat
pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
p) sa nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat si sa nu transporte
bagaje sau bunuri care sa nu permita închiderea portbagaj ului, portierelor si a geamurilor;
q) sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va încasa contravaloarea prestatiei
efectuate si sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decât suma prevazuta pe acesta;
r) sa foloseasca si sa mentina în conditii optime de functionare echipamentul din dotare, orice
defectiune a acestuia trebuind sa fie adusa imediat la cunostinta PRESTA TORULUI, pentru a fi
remediata. Orice defectiune cu caracter tehnic produsa din cauza sa va fi remediata de catre
PRESTA TOR, costurile reparatiei fiind suportate de catre BENEFICIAR. (inclusiv la
echipamentele aflate în proprietatea BENEFICIARULUI). Este interzisa interventia în parametrii
tehnici de functionare reglati de PRESTATOR, chiar daca BENEFICIARUL este proprietarul
echipamentului.
s) sa respecte obligatiile în ceea ce priveste protectia mediului, normele de protectia muncii, PSI,
fiind singurul responsabil în cazul producerii unor evenimente decurgând din nerespectarea
acestora;
t) sa raspunda pentru eventualele daune produse clientilor, daune neacoperite de asigurarea de
persoane si bagaje;
u) sa prezinte informatiile cerute si sa faciliteze accesul organelor de control împutemicite la
aparatul de taxat, pentru verificare sau sa se prezinte periodic sau ori de câte ori este nevoie, la
sediul PRESTA TORULUI sau în traseu-la cererea controlorilor de trafic, pentru verificarea
aparatului de taxat si a statiei de emisie-receptie;
v) sa restituie, la sfârsitul contractului, în perfecta stare de functionare, echipamentul tehnic si
dotarile care i-au fost încredintate, conform procesului verbal de predare-primire, precum si
însemnele sau orice alte înscrisuri montate pe autovehicul pe perioada derularii contractului; în
caz contrar, utilizarea în continuare a acestora, constituie infractiune de concurenta neloiala si
se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, conform art. 5 din Legea
nr. 11 din 1991 privind combaterea concurentei neloiale;
w) sa întretina în permanenta curat si îngrijit, aspectul exterior si interior al autovehiculului în
conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007.
x) sub sanctiunea rezilierii contractului si a platii de daune interese, beneficiarul se obliga sa nu
implice taxiul sau ca el ca persoana sa nu se implice în mod deliberat, direct sau indirect, în
activitati cu caracter infractional ori în alte acte antisociale;
y) sa nu utilizeze statia radio de emisie-receptie din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata,
care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;
z) sa anunte organele de politie, în cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la
care au participat sau au fost martori;
aa) de a pastra integritatea înscrisurilor exterioare (fara a prezenta dezlipiri, adaugiri, etc.) pe toata
durata executarii serviciului public de transport persoane în regim de taxi.
bb) sa nu execute curse în afara municipiului Bucuresti decât la cererea expresa a clientului, cu
acordul taximetristului, având obligatia revenirii în capitala dupa executarea cursei;':->~
cc) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control,/î.n..•..
\t'i\ilipUt;;~~tivitatii,
documentele prevazute de legislatia în vigoare;
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dd) sa anunte de îndata dispeceratul, daca la terminarea cursei a gasit vreun obiect care nu îi apartine;
ee) sa respecte alte prevederi stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municpi ului
Bucuresti;
tI) în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a
marfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoteste pe durata
transportului.
gg) sa nu înstraineze, sa nu împrumute taxiul si sa nu foloseasca în alte scopuri echipamentul radio
fara anuntarea dispeceratului taxi;
hh) sa informeze urgent (în max. 24 ore) întreruperea temporara a activitatii si sa predea
PRESTA TORULUI pe perioada întreruperii, statia radiotelefon (în cazul nepredarii statiei
radiotelefon OPERATORUL DE TRANSPORT va achita factura emisa pentru aceea luna
integral);
VI. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA
6.1 Suma, pe care BENEFICIARUL va trebui sa o plateasca PRESTATORULUI pentru serviciile
efectuate de catre acesta, precum si termenele si modalitatea de plata a acestei sume, sunt cele stabilite
de catre PRESTA TOR, printr-un act aditional la prezentul contract.
6.2. Suma stabilita prin prezentul contract poate fi schimbata de catre PRESTA TOR, de fiecare data
când acest fapt se impune, acesta având obligatia de a aduce aceasta la cunostinta BENEFICIARULUI,
înainte de a efectua schimbarea.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract înceteaza în urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, daca nici una din parti nu doreste prelungirea
contractului;
b) prin acordul ambelor parti, exprimat în scris, cu cel putin 15 zile înainte de data la care se doreste
rezilierea contractului;
c) în situatia în care BENEFICIARUL savârseste abateri de la legalitatea, calitatea si siguranta
serviciului public de transport în regim de taxi, în desfasurarea activitatii sale normele legale în
vigoare, constatate si sanctionate de organele abilitate, urmând ca acestea sa fie mentionate în
cazierul de conduita profesionala;
d) în cazul nerespectarii de catre BENEFICIAR a obligatiilor contractuale prevazute la pct. 5.2, lit.
b, e, m, n, q, W, x, z, bb, cc sau a REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA a
transportatorului autorizat/dispeceratului taxi autorizat;
e) în situatia în care PRESTA TORUL primeste reclamatii repetate si întemeiate (probate cu
dovezi), de catre reclamant, cu privire la desfasurarea activitatii BENEFICIARULUI;
f) în situatia inscriptionarii autovehiculului cu alte însemne sau cu orice alte înscrisuri decât cele
apartinând PRESTATORULUI;
g) în situatia utilizarii altor tarife decât cele stabilite prin prezentul contract;
h) în situatia refuzului BENEFICIARULUI de a fi supus controlului în traseu, la cererea conducerii
PRESTA TORULUI sau la cererea controlorilor de trafic.
VIII. FORTA MAJORA
Forta majora, asa cum este ea definita de lege, apara de raspundere partea care o invoca.
Partea contractanta care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte contractanta în termen de 5
zile de la aparitia acesteia, în mod direct sau prin orice alte mijloace doveditoare si, de asemenea,
încetarea acestei situatii.
N eanuntarea în termenul precizat mai sus, a începerii si a sfârsitului cazului de forta majora, duce la
suportarea daune lor provocate celeilalte parti contractante, de catre partea contractanta care nu a anuntat
situatia respectiva.
IX. LITIGII
9.1. Litigiile, de orice fel, dintre partile contractante, decurgând din interpretarea.:si:\,:xecutarea
prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate/.p~~t~t!iJ''ifi~t~tele de
judecata, conform legilor în vigoare.
,1;
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X. DISPOZITII FINALE
10.1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si serveste interesul comun al partilor contractante,
care se obliga sa îl execute întocmai, cu buna-credinta, sinceritate, seriozitate si a fost încheiat în
conformitate cu prevederile art. 969 si 970 din Codul Civil, completate cu prevederile Codului
Comercial si ale Codului Civil în materie de contracte.
10.2 Pe toata durata contractului, echipamentul tehnic si dotarile puse la dispozitia BENEFICIARULUI
ramân proprietatea PRESTA TORULUI.
10.3 În situatia în care echipamentul tehnic este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil,
BENEFICIARUL va plati PRESTATORULUI valoarea acestuia.
10.4 În cazul în care BENEFICIARUL nu obtine sau nu îsi vizeaza la termen actele si documentele
necesare desfasurarii activitatii de transportator autorizat, prezentul contract devine nul.
10.5 Orice modificare a prezentului contract se realizeaza numai cu acordul ambelor parti contractante,
prin act aditional.
10.6 Anexele si actele aditionale fac parte integranta din prezentul contract.
10.7. Autovehiculul BENEFICIARULUI trebuie sa îndeplineasca, în mod obligatoriu, urmatoarele
conditii:
a) va fi în perfecta stare de functionare si rulare, fara urme de avarii, cu toate accesoriile prevazute
de lege, cu inspectia tehnica efectuata la zi;
b) pe toata durata derularii prezentului contract, aspectul general al autovehiculului va fi stabilit de
PRESTA TOR în conformitate cu standardele proprii, fara accesorii si însemne suplimentare;
c) va avea încheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila auto anuala, precum si asigurarea de
persoane si de bagaje, pe toata perioada de derulare a prezentului contract;
d) va fi dotat cu aparat de taxat cu aprobare de model si verificat de catre Biroul de Metrologie
Legala, fiind setat pe tarifele stabilite conform legii si practicate de catre PRESTA TOR ca tarife
unice, care vor fi practicate de catre BENEFICIAR pe toata perioada derularii prezentului
contract.
10.8 La încheierea prezentului contract, autovehiculului BENEFICIARULUI i se vor da jos toate
însemnele si inscriptionarile puse pe acesta de catre PRESTA TOR. În cazul în care, la dezlipirea
însemnelor vopseaua de pe autovehicul va fi deteriorata, PRESTA TORUL nu va avea nici o obligatie
fata de BENEFICIAR, el având obligatia de a aduce aceasta la cunostinta BENEFICIARULUI, în
momentullipirii acestora si constituind riscul acestuia.
10.9 Prezentul contract va fi depus de catre BENEFICIAR, în original, la autoritatile competente, pentru
obtinerea sau vizarea documentelor necesare desfasurarii activitatii de transportator autorizat.
10.1 O. În situatia încetarii prezentului contract, indiferent de modalitatea sau cauza survenita,
BENEFICIARUL va lasa autorizatii le în baza carora si-a desfasurat activitatea la PRESTA TOR (acesta
având obligatia de a le depune la autoritatea competenta, în maximum 5 zile lucratoare, facând dovada
asupra acestei depuneri) sau va prezenta dovada întocmirii unui alt contract de dispecerizare cu un alt
dispecerat taxi autorizat.
10.11. Prezentul contract intra în vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.
10.12. Toate notificarile prevazute în acest contract trebuie sa se faca în scris si sa se remita la
urmatoarele adrese mentionate :
PREST ATOR - S.C
str.

, nr.

, bl.

, sc

, et.

, ap

, sect.

tel.

- Bucuresti,
.

BENEFICIAR - PF A/SC
- Bucuresti,
str.
, nr
, bl.
, sc
, et. , ap
, sect.
, tel.
.
Prezentul contract s-a întocmit în trei exemplare, cu valoare juridica egala, câte unul pentru fiecare parte
contractanta, iar unul pentru autoritatea competenta si cuprinde 6 (sase) pagini numerotate de la 1 la 6.
PRESTA TOR,
BENEFICIAR,

Viza
Jurist ( prin Avocat)
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ANEXAnr.4
la Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local în regim de
taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti
Model DECLARATIE
,
pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze activitatea, conform careia
dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejata, personalul
autorizat si spatiile necesare
Subsemnatul
, angajat la transportatorul
/dispecerul autorizat SC
, în calitate de persoana
desemnata care administreaza activitatea de transport, în baza urmatoarelor documente:
contract de munca nr
./
, cu valabilitate pâna la
.
deciziei de numire nr
.1 •••••••••••••••
,
certificat de competenta profesionala nr
.1 •••••••••••
cu valabilitate pâna la
.
act de identitate seria
nr
, eliberat de sectia
Politie, la data de
.
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE ca dispeceratul
detine baza
tehnica necesara compusa din urmatoarele:
1. Spatii (suprafata, dotari, etc.)
.

Nr. total statii de E/R: Mobile
(cf. pct. 4); Fixe
(cf. pct. 2); portabile
.
Nr. posturi telefonice fixe (cu detalierea numerelor de telefon atribuite, inclusiv cel special scurt atribuit
de autoritatea competenta)
.
Centrala telefonica, nr. trunchiuri
Nr. repetoare,

intrari

.

contracte de amplasament

(închiriere)

.

Nr. posturi telefonice mobile

Sisteme de calcul (calculator

.

ptr. evidenta comenzilor)

.

...............................................................................................................................
2. statia de emisie-receptie

3. frecventa radio protejata

fixa (caracteristici,

proprie / închiriata)

(proprie/închiriata,

simplex, duplex, semiduplex, etc.)

.

.

4. lista cu autovehiculele taxi deservite
Denumire
Contract de /
transportator
dispecerizare
Serie
cativ
Numar
Observ.
IndiNumar
înmatri
taxi
Controlor
nr. / valabilitate
-cu1are
autorizatie
statie
trafic
(DA)
statie
Nr.
Marca
statie
5. lista cu o eratorii de emisie-rece

tie autorizati

dis eceri an

Nr.
Nume si prenume
Autorizatia (certificat) I.G.C.T.I. /
crt.
dispecer angajat
nr. / valabilitate
valabilitate
Prezenta declaratie constituie act public si raspund, sub sanctiunile prevazute de legea penala, cu
privire la inexactitatea si caracterul incomplet al informatiilor sa'u falsul în declaratii.
Data
Semnatura

ANEXA nr. 5
la Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea
serviciului public de transport local În regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti

Taxe pentru prestatiile specifice realizate de autoritatea de autorizare
În activitatea de eliberare a autorizatiilor
,
pentru serviciul public de transport În regim de taxi

1. Eliberarea autorizatiei de transport pentru perioada 01.03.2008-28.02.2010
1.1. pentru transportul de persoane

332 lei

1.2. pentru transportul de bunuri

332 lei

2. Eliberarea autorizatiei taxi pentru perioada 01.03.2008-28.02.2010
2.1. pentru transportul de persoane

227 lei

2.2. pentru transportul de bunuri

227 lei

3. Eliberarea

autorizatiei

pentru activitati conexe transportului

rutier pentru perioada

01.03.2008-28.02.2010
3.1. pentru activitatea de dispecerat taxi

1331 lei

4. Alte taxe
4.1. Eliberarea unui duplicat al autorizatiei de transport,
al autorizatiei taxi sau al autorizatiei pentru activitati
conexe transportului rutier, ocazionata de pierderea,
sustragerea sau deteriorarea celei eliberate

113 Iei/bucata
5 Iei/bucata

4.2. Eliberarea (cu viza pentru conformitate) listei de tarife
4.3. Eliberarea autorizatiei de transport, a autorizatiei taxi sau a
autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi, ocazionata
de suspendarea celei atribuite

(Iei/bucata)

- la prima suspendare

de 2 x tariful de eliberare

- la a doua suspendare

de 5 x tariful de eliberare

4.4. Înlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei taxi
(pentru asociatiile familiale) sau a autorizatiei pentru activitatea de
dispecerat taxi ocazionata de schimbarea denumirii transportatorului,
de înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului
4.5. Eliberarea copiei conforme cu originalul semnata si stampilata de PMB
4.6. Eliberarea cazierului de conduita profesionala

113 Iei/bucata
5 Iei/bucata
50 Iei/bucata

Anexa nr. 2 la HCGMB
nr.
./
.
CAIET DE SARCINI - CADRU
AL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI - CADRU
Art. 1 Prezentul Caiet de sarcini - cadru stabileste modul de întocmire a Caietelor de sarcini de catre
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care asigura, organizeaza, reglementeaza, coordoneaza si
controleaza prestarea serviciilor publice de transport local în regim de taxi efectuate pe raza administrativ teritoriala a municipiului Bucuresti.
Art. 2 (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii
administratiei publice locale sau ale autoritatii de autorizare, dupa caz, cu respectarea în totalitate a regulilor
de baza prevazute în Caietul de sarcini - cadru si în regulamentul - cadru al serviciilor publice de transport
local în regim de taxi.
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 3 La întocmirea Caietelor de sarcini, autoritatea de autorizare are obligatia de a utiliza documentatia
prevazuta în prezentul Caiet de sarcini - cadru, dupa cum urmeaza:
- în continutul documentatiei Caietului de sarcini se vor prelua, din prezentul Caiet de sarcini - cadru,
activitatile si conditiile tehnice specifice activitatii efectuate;
continutul Caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere
normale, cu exceptia numerelor de articole care vor capata o noua numerotare prin completarea
datelor necesare în conformitate cu indicatiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din
continutul documentatiei Caietului de sarcini - cadru;
continutul Caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în Caietul
de sarcini - cadru, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare pentru efectuarea
corespunzatoare a serviciului.
CAPITOLUL I Obiectul Caietului de sarcini
Art. 4 Prezentul Caiet de sarcini, stabileste conditiile de efectuare a serviciului public de transport local în
regim de taxi, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare efectuarii acestui serviciu în
conditii de eficienta si siguranta.
Art. 5 Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în
vederea stabilirii conditiilor specifice de efectuare a serviciului public de transport local în regim de taxi
indiferent de tipul de gestiune.
Art. 6 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara efectuarii activitatilor de realizare a
serviciului public de transport local în regim de taxi si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.
Art. 7 (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta si siguranta în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuarii serviciului public
de transport local în regim de taxi.
Art. 8 Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciilor publice de transport public în
taxi.

CAPITOLUL II Cerinte organizatorice minimale
Art. 9 Operatorii serviciilor publice de transport local în regim de taxi vor asigura:
a) numarul si tipul corespunzator de mijloace de transport necesar realizarii serviciului public de
transport în regim de taxi si care satisfac conditiile impuse privind siguranta circulatiei, confortul
pasageri lor si protectia mediului;
b) respectarea reglementarilor legale privind omologarea, înmatricularealînregistrarea
si efectuarea
inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru
efectuarea serviciului;
c) operatiile de întretinere si reparatii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul
de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare privind efectuarea acestor
activitati (autorizarea agentul economic, baza tehnico-materiaIa, personalul utilizat, etc.)
d) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatii lor auxiliare si a
curateniei acestora;
e) conditii pentru spalarea, salubrizarea, dezinfectarea mijloacelor de transport;
f) spatii în suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport;
g) dispecerat si dotari speciale pentru urmarirea si coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de
interventie si de depanare;
h) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregatirea profesionala,
examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
i) asigurarea pasagerilor si a bagajelor acestora pentru riscurile are cad în sarcina transportatorului
autorizat;
j) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor auxiliare si a
curateniei acestora;
k) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii a
serviciului si precizati în regulamentul serviciilor publice de transport local;
1) furnizarea catre autoritatea de autorizare, a informatiilor solicitate si accesul la toate informatiile
necesare, în vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului public de transport
local în regim de taxi;
m)realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare a acestora;
n) statistica accidentelor;
o) respectarea reglementarilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
p) respectarea legislatiei în vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevemrea SI
combaterea incendiilor;
q) planificarea inspectiilor tehnice periodice astfel încât sa fie asigurat în fiecare zi numarul de vehicule
necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulatie;
r) alte conditii specifice stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
CAPITOLUL III Sistemul de transport public local În regim de taxi
Art. 10 Transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, în conditiile legislatiei în vigoare, serviciul public
de transport local în regim de taxi, în aria administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti.
Art. 11 În vederea realizarii unui sistem de transport public local în regim de taxi pe raza teritorialadministrativa a municipiului Bucuresti care sa asigure deplasarea clientilor în conditii de siguranta a
circulatiei rutiere si pietonale si confort, transportatorul autorizat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele
cerinte:
1. sa asigure montarea dotarilor specifice (ecusoane, caseta), afisarea tuturor însemnelor si înscrisurilor
exterioare fiecarei categorii de transport. Elementele de informare mentionate anterior vor fi iluminate
corespunzator pe timp de noapte sau vor contine substante care pot asigura vizibilitatea si în conditii
defavorabile;
2. în interiorul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului calator prin l)liJrQaQ~:~Yi?uale;
3. sa asigure afisarea în interiorul mijlocului de transport a ecusonului cu numele cqridJcatorului~"Qto, a
obligatiilor clientului si a altor informatii de utilitate publica privind traI1$.pomîl,stâbilh~. de
j' ...
1"]
autoritatea de autorizare;
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4. sa emita bonuri fiscale cu respectarea reglementarilor în vigoare;
5. transportatorul autorizat va avea obligatoriu mijloace de transport specializate pentru persoanele cu
handicap;
6. sa îmbarce clientul, în cazul preluarii unei comenzi prin intermediul dispeceratului taxi, de la adresa
clientului;
7. sa utilizeze numai lista de tarife, vizata de catre autoritatea de autorizare;
8. sa asigure clientii si bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;
9. sa asigure continuitatea cursei, respectiv prin punerea la dispozitie a unui alt mijloc de transport taxi;
10. sa asigure zilnic si ori de câte ori este nevoie salubrizarea, spalarea si dezinfectarea mijloacelor de
transport;
11. sa asigure conditiile de executie a transportului în conditii de siguranta si confort;
12. mijloacele de transport sa fie echipate cu instalatie de încalzire/conditionare a aerului în stare de
functionare;
13. mijloacele de transport sa aiba un aspect estetic corespunzator;
14. pe partile exterioare ale mijlocului de transport, limitata estetic si dimensional conform avizului
autoritatii competente, va fi inscriptionata denumirea dispeceratului taxi;
15. mijloacele de transport sa aiba inspectia tehnica periodica sau, dupa caz, revizia tehnica periodica
efectuata la termen;
16. mijloacele de transport trebuie sa îndeplineasca conditiile impuse de legislatia în vigoare privind
siguranta circulatiei si protectia mediului;
17. sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate în cadrul serviciului
contractat;
18. alte conditii specifice stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului
Bucuresti.
Art. 12 Caietul de sarcini al autorizatiei de transport pentru executarea serviciului public de transport
local în regim de taxi
1. Transportatorul autorizat are obligatia de a respecta reglementarile si normativele legale în vigoare.
2. Administratorul transportatorului autorizat împreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si
efectiv activitatea de transport local în regim de taxi raspund de asigurarea starii tehnice corespunzatoare a
vehiculelor aflate în administrarea societatii.
3. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport local în regim de taxi
raspunde de instruirea personalului în vederea efectuarii serviciului public de transport local în regim de
taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu caietul de sarcini specific.
4. Transportatorul autorizat are obligatia:
- sa pastreze autorizatia de transport local în regim de taxi la sediu si sa înstiinteze pentru luare în evidenta
autoritatea de autorizare în cazul în îsi desfasoara activitatea si pe raza unei alte localitati;
- sa comunice autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport local în regim de taxi orice
modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii autorizatiei, în termen de 5 zile de la aparitia
acesteia;
- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport
local în regim de taxi încetarea activitatii din initiativa transportatorului autorizat;
- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport
local în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
- sa reînnoiasca autorizatia de transport local în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa
solicite cu cel putin 30 zile înainte aplicarea vizelor.
5. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi - administrator sau
persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport local în regim de taxi etc. - este
obligat sa puna la dispozitia acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de
transport local în regim de taxi, documentele prevazute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementari
în vigoare, precum si actele de identitate personale ..
' ,"
6. Documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie sa le detina la sediu sunt://~·<;;?:,.,
- asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de ac,gid~Qt<c~:'cad
în sarcina transportatorului;c
.
- cartile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în prop~~tate;,'r~pectiv
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copie autentificata pentru cele detinute în baza unui contract de leasing;
- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi;
- evidenta avizelor medicale si psihologice valabile pentru persoana desemnata sa conduca
permanent si efectiv activitatea de transport rutier, precum si pentru conducatorii auto;
- evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere;
- evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;
- toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii
autorizatiei de transport, a autorizatiilor taxi si a deie garii gestiunii, dupa caz;
- documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatelor de taxat aprobate si verificate de
catre Biroul Roman de Metrologie Legala;
- documente din care sa rezulte provenienta legala a statiilor radio de emisie-receptie;
- documente din care sa rezulte calitatea de angajat a conducatorilor auto si a persoanei desemnate
sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport local în regim de taxi;
- fisele cu instruirea personalului privind protectia muncii si PSI (în original);
- caietul de comenzi/reclamatii sau evidenta acestuia pe suport magnetic, precum si formularele
specifice fiecarei categorii de transport pentru anul în curs si anul precedent;
- evidenta si planificarea inspectii lor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de transport;
- documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în
regim de taxi;
- cazierul de conduita profesionala;
alte documente prevazute de reglementarile legale în vigoare sau stabilite de autorizarea de
autorizare.
7. Obligatiile operatorului de transport taxi privind conducatorii auto:
- sa utilizeze numai conducatori auto apti din punct de vedere medical si psihologic;
- sa utilizeze numai conducatori auto detinatori ai certificatului de pregatire profesionala valabil SI care
corespund standardului ocupational al taximetristului;
- sa asigure instruirea conducatorilor auto pe linia respectarii normelor de protectia muncii si PSI, precum si
pe linia sigurantei rutiere;
- sa asigure instruirea conducatorilor auto în privinta obligatiilor ce le revin la efectuarea transportului local
în regim de taxi.
Art. 13 Caietul de sarcini al autorizatiei de taxi
1. Taximetristul independent are obligatia de a respecta reglementarile si normativele legale în vigoare.
2. Taximetristul independent raspunde de asigurarea starii tehnice corespunzatoare a vehiculului propriu.
3. Taximetristul independent are obligatia de a se instrui în vederea efectuarii operatiunilor de transport
local în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu caietul de sarcini specific.
4. Taximetristul independent are obligatia:
- sa pastreze autorizatia taxi la sediu;
- sa comunice autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport local în regim de taxi orice
modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii autorizatiei, în termen de 5 zile de la aparitia
acesteia;
- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport
local în regim de taxi încetarea activitatii din initiativa transportatorului autorizat;
- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de transport
local în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
- sa reînnoiasca autorizatia de transport local în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa
solicite cu cel putin 30 zile înainte aplicarea vizelor.
5. La solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat sa puna la dispozitia
acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de transport local în regim de taxi,
documentele prevazute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementari în vigoare, precum si actele de
identitate personale.
6. Documentele pe care taximetristul independent trebuie sa le detina la domiciliu sunt:
- polita de asigurare pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru
ce cad în sarcina acestuia;
4
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fisa de instruire privind protectia muncii si PSI (în original);
evidenta avizelor medicale si psihologice valabile ale acestuia
evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;
documente din care sa rezulte ca detine vehiculul în proprietate sau în leasing;
cartea de identitate a autovehiculului;
talonul-anexa la certificatul de înmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru vehicul
(în copie);
autorizatia taxi pentru vehiculul din administrare;
documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatului de taxat aprobat si verificat de
catre Biroul Roman de Metrologie Legala;
documente din care sa rezulte provenienta legala a statiei radio de emisie-receptie;
documente din care sa rezulte ca are asigurata activitatea de dispecerat (contract de prestari de
servicii cu detinatorii de autorizatie de dispecerat taxi).
contractul de leasing pentru vehiculele utilizate si acordul firmei pentru activitatea taxi;
evidenta instruirii pe linia sigurantei rutiere;
toate documentele care atesta mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii
autorizatiei de transport, a autorizatiilor taxi si a delegarii gestiunii, dupa caz;
documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în
regim de taxi;
cazierul de conduita profesionala;
alte documente prevazute de reglementarile legale în vigoare sau stabilite de autorizarea de
autorizare.

Art. 14 Caietul de sarcini al autorizatiei de dispecerat taxi
Activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi este activitatea de preluare telefonica a
comenzilor de la clienti si de transmitere a acestora catre taximetristi prin intermediul statiei radio de
emisie-receptie.
1. Detinatorul de autorizatie de dispecerat taxi are obligatia de a desfasura activitatea pentru care a fost
autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2. Obligatiile detinatorului de autorizatie dispecerat taxi sunt urmatoarele:
- sa anunte, în termen de 15 zile de la constatarea evenimentului, la autoritatea de autorizare care a eliberat
autorizatia pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
- sa comunice în scris, în termen de 15 zile, autoritatii de autorizare care a eliberat autorizatia de dispecerat
taxi încetarea activitatii din initiativa transportatorului autorizat;
- sa reînnoiasca autorizatia de dispecerat taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa solicite cu cel putin
30 zile înainte aplicarea vizelor.
- sa respecte obligatiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;
- sa tina la zi evidentele solicitate de reglementarile în vigoare.
3. Detinatorul de autorizatie de dispecerat taxi va angaja în functia de dispecer numai personal atestat
conform legii si va asigura instruirea acestuia asupra obligatiilor ce-i revin în desfasurarea activitatii.
4. Documentele pe care detinatorul de autorizatie de dispecerat taxi trebuie sa le pastreze la sediu sunt:
- autorizatia de dispecerat taxi;
- documente din care sa reiasa ca detine în proprietate sau cu chirie spatiul în care îsi desfasoara activitatea;
- documente din care sa reiasa ca detine în folosinta reteaua de comunicatii independente, eliberate de
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o
persoana juridica autorizata;
- lista statiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deserveste;
- contractele cu transportatorii autorizati - persoane juridice sau persoane fizice autorizate, pe care îi
deserveste.

Ali.
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Lista de evidenta pentru documentele legale si de reglementare
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1. Min~steru.l T~a~sporturilor si Te1ecomu~ic.tiil?r ~rdin nr. 14 din .27 septembrie ~,?82B~ntrural?~?barea
Publicat în Normativ
normatJvulUl
pnvmd consumul de combustIbIl SIuleI pentru automobIle
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2. Parlamentul României Legea nr. 38 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20/01/2003
3. Ministerul Industriei si Resurselor-Biroul Român de Metrologie Legala Ordin nr. 138 din 13 iunie 2003
privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice"
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 25/06/2003
4.Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Ordin nr. 1170 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a
transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia
tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport în regim de taxi
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 10/08/2003
5. Parlamentul României Lege nr. 112 din 07/04/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
93/2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul
în regim de taxi si în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 16/04/2004 (val. 30.06.2004)
6. Guvernul României Ordonanta de urgenta nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului
prevazut la art. 4 alin. (Y'2 ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevazut la art. 59 alin.
(1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Publicata in Monitorul Oficial, nr. 503 din 4 iunie 2004 (val. 31.12.2004)
7. Ministerul Industriei si Resurselor-Biroul Român de Metrologie Legala Ordin nr. 126 din 14 iunie 2004
pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala nr.
138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 00J-03 "Taximetre electronice"
Publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 17 iunie 2004
8. Guvernul României Ordonanta nr. 57 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi si în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial nr. 715 din 6 august 2004
9. Ministerul Administratiei si Internelor Ordin nr. 323 din 6 august 2004 privind completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevecerilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim
de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003, cu modificarile
ulterioare
10. Guvernul României Ordonanta de urgenta nr. 109 pentru completarea Codului penal
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004
II. HCGMB nr. 262 din 28/12/2004 privind stabilirea culorii autovehiculelor în vederea eliberarii
autorizatiilor taxi permanente pe teritoriul municipiului Bucuresti
12. Parlamentul României Lege nr. 85 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 10912004 pentru completarea Codului penalPublicata in Monitorul Oficial nr. 303 din 12
aprilie 2005
13. HCGMB Dr. 117 din 30/05/2005 privind redimensionarea numarului maxim de autorizatii aprobate
prin H.C.G.M.B. nr. 169/19.06.2003
14. Ministerul Industriei si Resurselor-Biroul Român de Metrologie Legala Ordin nr. 95 din 26 mai 2005
pentru completarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice"
Publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 1 iunie 2005
15. Guvernul României Ordonanta de urgenta nr.l09 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
Publicata în Monitorul Oficial nr. 655 din 22 iulie 2005
16. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului Ordinul nr. 1987 din 18 noiembrie 2005
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe
acestora
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1092 din 05 decembrie 2005
17. Parlamentul României Lege nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilitati publice Publicat
în Monitorul Oficial nr. 254 din 21 martie 2006
18. Parlamentul României Lege nr. 102 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005
privind transporturile rutiere
Publicat în Monitorul Oficial nr' 398 din 9 mai 2006
19. Parlamentul României Lege nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport
Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007
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20. Guvernul României Ordonanta nr. 17/2002 privind stabilirea perioade lor de conducere si a perioadelor
de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 02 februarie 2002
21. Parlamentul României Lege nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 3 august 2007
22. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 794 din 24 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare
a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Publicat în Monitorul Oficial nr. 654 din 25 septembrie 2007
23. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor privind
atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau
transport in regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi
Publicat în Monitorul Oficial nI. 34 din 16 ianuarie 2008
24. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentuluicadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local
Publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 27 noiembrie 2007
25. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
Ordin nr. 206 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor
de autorizare pentru serviciile de transport public local
Publicat în Monitorul Oficial nI. 756 din 7 noiembrie 2007
26. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
Ordin nr. 207 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor
de transport in domeniul serviciilor de transport public local
Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007
27. Guvernul României Ordonanta de Urgenta nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii
nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si
în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial nr. 883 din 21 decembrie 2007
28. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
Ordin nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de
taxi
Publicat în Monitorul Oficial nr. 851 din 12 decembrie 2007
29. Ministerul Internelor si Reformei Administrative Ordin nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi si în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 3 decembrie 2007
30. Ministerul Internelor si Reformei Administrative Ordin nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Publicat în Monitorul Oficial nI. 824 din 3 decembrie 2007
31. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
Regulament-Cadru din 29 octombrie 2007 de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de
transport public local
Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007
32. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - A.N.R.S.C.
Regulament-Cadru din 29 octombrie 2007 de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor
de transport public local
Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007
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CQntract cadru de atribuire

în gestiune

delegata

a serviciului

public de transport

local În regim de taxi

Anexa nr. 3 la HCGMB
.!
.
nr.
Contract cadru de atribuire În gestiune delegata
a serviciului public de transport local În regim de taxi
nr
din
,
încheiat la sediul Primariei Municipiului Bucuresti
CAPITOLUL I - Partile contractante
Între
Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5,
telefon/fax
, numar de înregistrare
, cod fiscal / cod
unic de înre gistrare
, cont nr.
.
deschis la Trezoreria
, reprezentat prin
,
având functia de primar general, în calitate de autoritate contractanta - beneficiar, pe de o parte,
SI

Transportatorul autorizat
, cu sediul în
Bucuresti,
str.
nr
,
sectorul
,
telefon/fax
, numar de înregistrare
, cod fiscal / cod unic de
înregistrare
, cont nr
, deschis la Trezoreria
................... , reprezentat prin
, având functia de
, în calitate
de operator de servicii publice, pe de alta parte,
s-a încheiat prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului public de transport local în
regim de taxi.
CAPITOLUL II - Obiectul contractului
ARTICOLUL 1
1.1. Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegata îl constituie executarea serviciului public de
transport local în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bucuresti, cu autorizatia de transport nr .
.. . .. ..
si cu un numar de
autorizatii taxi (lista conform anexa nr. 1 la prezentul contract),
pentru autoturismele agreate TAXI detinute de transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui
contract de leasing.
Serviciul prevazut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit
strategiei si programului autoritatilor administratiei publice locale privind serviciile publice si cerintele
referitoare la siguranta, igiena, sanatate si protectia mediului.
Caietul de sarcini în care se precizeaza modul de operare si specificatiile tehnice minime face parte
integranta din prezentul contract.
1.2. Obiectivele beneficiarului:
a) dezvolta, promoveaza calitatea si eficienta serviciului public de transport local în regim de taxi,
în scopul asigurarii mobilitatii populatiei în functie de necesitatile acesteia si de dezvoltarea
economica a municipiului Bucuresti;
b) pe baza studiilor de mobilitate a populatiei stabileste structura si criteriile minime de functionare
a serviciului în functie de dezvoltarea economica a municipiului Bucuresti, în concordanta cu
cererile de transport;
c) pastreaza prerogativele privind promovarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului
public de transport local în regim de taxi;
d) organizeaza, reglementeaza, controleaza si monitorizeaza permanent serviciul public de transport
local în regim de taxi, pe raza municipiului Bucuresti, în conformitate cu reglementarile în
vIgoare;
e) urmareste ca exploatarea taxiurilor sa se realizeze în conditii care sa asigure executarea
serviciului public de transport local în regim de taxi, în conditii de sigurant?si confort pe
8,:>~:~
..
întreaga durata a contractului de atribuire în gestiune delegata;
..'
f) asigura modernizarea infrastructurii aferente transportului public local în r~gin1c:l,~,t~x~,c~xesa se
! .,... ",' . i,\
realizeze în conformitate cu reglementarile urbanistice în vigoare;
,c,
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g) asigura executarea executarii unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveste tariful de
transport;
h) pe baza studiilor de specialitate asigura echilibrul între cererea si oferta de transport, atât
cantitativ, cât si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltarea a serviciului, precum si prin
continuitatea serviciului public de transport local în regim de taxi.
CAPITOLUL III - Durata contractului
ARTICOLUL 2
2.1. Durata contractului de delegare a serviciului este egala cu durata maxima de valabilitate a
autorizatiei de transport si a autorizatiilor taxi, adica pâna la data de 28.02.2010. Contractul de atribuire
a gestiunii delegate intra în vigoare o data cu semnarea lui de catre ambele parti.
2.2. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi prelungit, la cerere, o singura data, pentru 5 ani,
pentru acelasi transportator autorizat, cu conditia detinerii în continuare a unor autorizatii taxi obtinute,
prin îndeplinirea tuturor cerintelor legii privind prima atribuire.
2.3. Caietul de sarcini si anexele (lista autorizatiilor taxi detinute, fisa de fundamentare a tarifului) care
fac parte integranta din contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului, pot fi revizuite anual, cu
acordul ambelor parti.
2.4. La expirarea duratei contractului de delegare a serviciului va avea loc o departajare prin licitatie la
care transportatorul autorizat, având drept de preemtiune, îsi poate prelungi contractul.
CAPITOLUL IV - Taxe, tarife si alte prevederi financiare
ARTICOLUL 3
3.1. Pentru atribuirea în gestiune delegata a serviciului public de transport local în regim de taxi, în
conformitate cu prevederile art. 12, transportatorul autorizat datoreaza semestrial Primariei Municipiului
Bucuresti o redeventa.
3.2. Cuantumul redeventei se va stabili prin HCGMB, în functie de indicatorii de performanta realizati
în primele 6 (sase luni) de activitate de dupa punerea în aplicare a prevederilor hotarârii de aprobare a
prezentului contract, dar nu mai târziu de data de 01.10.2008.
ARTICOLUL 4
4.1. Redeventa pentru atribuirea în gestiune delegata a serviciului va fi virata pâna la data de
a
lunii urmatoare perioadei de referinta în contul
, deschis la
Banca
la dispozitia beneficiarului.
4.2. Transportatorul autorizat va prezenta dovada achitarii în avans a redeventei aferente primului
semestru de derulare pentru serviciul care se va atribui în gestiune delegata, la semnarea contractului de
delegare a serviciului public de transport local în regim de taxi.
ARTICOLUL 5
N evirarea sumelor datorate la data si în conditiile prevazute la art. 4 atrage penalitati în valoare de 0,1%
pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei datorate.
ARTICOLUL 6
Daca întârzierea virarii sumelor datorate este mai mare de 30 zile fata de termenul scadent si daca în
aceasta perioada nu este invocata forta majora sau nu intervine o noua întelegere între parti, beneficiarul
poate initia instituirea procedurii de reziliere a contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului,
cu notificarea acestei intentii catre t~ansportatorul autorizat .
ARTICOLUL 7
7.1. Transportatorul autorizat este autorizat sa perceapa de la beneficiarii transportului contravaloarea
serviciilor prestate pe baza de contract sau document fiscal / bon fiscal emis de aparattirA~~t~xat, la
tarifele în vigoare. La data încheierii prezentului contract de atribuire în gestiune delegata~ s'etVi~iului
sunt în vigoare tarifele mentionate în anexa nr. 2, conform fisei de fundamentarep~'eremeJ:J:te de
\"

,.i,'

"'::

cheltuieli completata, semnata si stampilata de fiecare transportator, conform OANRS,o~ nr. 2431~007.
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ARTICOLUL 8
8.1. Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare
la data respectiva.
8.2. Partile convin ca tariful stabilit si prezentat în anexa nu se ajusta sau modifica de catre
transportatorul autorizat pâna la 01.06.2008. Ajustarea ulterioara a tarifului se poate face, fundamentat,
prin act aditional la contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului. Intentia de ajustare a
tarifului va fi transmisa PMB cu cel putin 15 de zile înainte.
ARTICOLUL 9
9.1. Transportatorul autorizat va finanta lucrarile de întretinere, reparatii, modernizare sau înlocuire a
mijloacelor de transport, în conditiile respectarii prevederilor legale în vigoare.
9.2. În cazul înlocuirii unui autovehicul autorizat cu un altul detinut în aceleasi conditii, acesta din urma
va trebui sa îndeplineasca cel putin aceleasi conditii ca si cel înlocuit, înlocuirea efectuându-se,
obligatoriu într-o perioada de maxim 30 zile calendaristice de la data efectuarii agreerii taxi de catre
Registrul Auto Român.
CAPITOLUL V - Drepturile partilor
A. Drepturile transportatorului autorizat
ARTICOLUL 10
Transportatorul autorizat are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca, sa ajusteze si sa modifice tarifele conform legislatiei în vigoare;
b) sa beneficieze de o despagubire adecvata si efectiva pentru prejudiciile aduse în caz de
modificare unilaterala a contractului de catre beneficiar;
c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, conform legislatiei în vigoare,
se poate adresa instantei competente;
d) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transport rutier desfasurate pe drumul
public, inclusiv la benzile de transport unic folosite de RA TB.
B. Drepturile beneficiarului
ARTICOLUL 11
Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) asocierea intercomunala, în vederea realizarii obiectivelor în domeniul infrastructurii aferente
serviciului public de transport local în regim de taxi;
b) acordarea, în conditiile legii, de facilitati transportatorilor autorizati pentru incurajarea
dezvoltarii serviciului public de transport local în regim de taxi, corelata cu veniturile proprii;
c) în cazul unor abateri grave si/sau repetate, mentionate în cazierul de conduita profesionala poate
rezilia contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului public de transport local în regim
de taxi si va solicita organelor competente retragerea documentelor de transport transportatorului
autorizat caruia i s-a delegat delegat serviciul public de transport local în regim de taxi, conform
legii.
CAPITOLUL VI - Obligatiile partilor
A. Obligatiile transportatorului autorizat
ARTICOLUL 12
12.1. Transportatorul autorizat este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în
gestiune delegata a serviciului, caietul de sarcini si normele specifice transportului în regim de taxi,
completate de reglementarile aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
12.2. Transportatorul autorizat este obligat:
a) sa efectueze transportul public local de persoane în regim de taxi, a prevederilor din caietul de
sarcini, în conditii de calitate, confort, siguranta si eficienta;
"TII~~»
b) sa fundamenteze si sa supuna vizarii pentru conformitate de catre beneficiar, a}ârifeI6f(c~'::\or fi
utilizate în activitatea de transport public local în regim de taxi;
(,:",,f)\
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c) sa asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent si evidenta integrala a încasarilor zilnice
pe baza de chitanta;
d) sa nu subînchiriere cu terti contracte de subdelegare sau servicii si/sau bunuri care fac obiectul
deIegarii serviciului, dupa caz;
e) sa plateasca redeventa pentru atribuirea în gestiune delegata a serviciului la valoarea prevazuta si
la termenul stabilit în contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului;
f) sa nu încarce artificial costurile de operare;
g) sa puna la dispozitia utilizatorilor mijloace de transport care sa îndeplineasca conditiile impuse
de legislatia în vigoare privind siguranta circulatiei si protectia mediului;
h) sa efectueze întretinerea curenta, reparatiile curente si accidentale care se impun, conform
programelor de întretinere, reparatii, dotari si investitii;
i) sa încheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele de transport detinute, precum
si asigurarea persoanelor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind
asigurarile;
j) sa aplice normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate în cadrul serviciului
contractat;
k) sa asigure accesul organelor de control ale beneficiarului la informatiile privind executarea
serviciului delegat si modul de exploatare a mijloacelor de transport;
1) sa utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfârsitul fiecarei curse;
m) sa nu detina în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau nefiscalizat;
n) sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile în vigoare sau din hotarâri le
Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale autoritatii de autorizare din cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti;
o) sa monteze permanent pe exteriorul autovehiculului numai în locurile avizate de administratia
publica locala (porti ere laterale fata si stâlpi spate), cu caractere vizibile afisaje (autocolante)
inscriptionate cu: indicativul taxiului, numerele de apel telefonic si numele dispeceratului taxi
(conform anexei nr. 1la Regulamentul-cadru aprobat prin HCGMB);
p) sa prezinte la începutul fiecarui semestru beneficiarului un raport cu capitolele: comercial,
exploatare, social, tehnic si financiar. Raportul va cuprinde minimum urmatoarele elemente: 1.
situatia îndeplinirii criteriilor de performanta din contractul de atribuire în gestiune delegata; 2.
gradul de acoperire a cererii de transport; 3. situatia evenimentelor tehnice si de circulatie; 4.
situatia personalului: numar, structura, starea de sanatate; 5. starea tehnica a mijloacelor de
transport;
q) sa asigure afisarea în interiorul taxiului a ecusonului cu numele conducatorului auto;
r) sa aiba taxiuri speciale pentru persoanele cu dizabilitati;
s) sa respecte locul de parcare declarat.
B. Obligatiile beneficiarului
ARTICOLUL 13
13.1. Beneficiarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune
delegata a serviciului si caietul de sarcini, precum si în regulamentul-cadru pentru organizarea si
executarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti,
completate de reglementarile aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
13.2. Beneficiarul este obligat:
a) sa notifice la cererea partilor interesate informatii referitoare la încheierea prezentului contract de
atribuire în gestiune delegata a serviciului;
b) sa urmareasca, sa asigure permanent controlul si monitorizarea modului de respectare si
îndeplinire a conditiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a
serviciului, în caietul de sarcini si în normele specifice transportului emise de autoritatile
administratiei locale, precum si calitatea si eficienta serviciilor prestate în tot timpul prestatiei.
c) sa intervina, la cerere, în rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale
transportatorului autorizat;
d) sa faciliteze transportatorului autorizat autorizarea lucrarilor si investitiilor pe 9mrieI1i~ul,BllPlicsi
privat, necesare realizarii serviciului contractat, în conformitate cu reglementarile le...g....~It.;.('~.::'·;:\.
;
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e) sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plângeri
etc. care apar între transportatorul autorizat si beneficiarii serviciului contractat, în conditiile în
care transportatorul autorizat solicita acest lucru;
t) sa vizeze pentru conformitate tarifele pentru transportul public local în regim de taxi;
g) sa îsi asume pe perioada derularii contractului de atribuire în gestiune delegata a serviciului toate
responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de beneficia, cu exceptia celor
transferate în mod explicit în sarcina transportatorului autorizat prin caietul de sarcini;
h) sa nu îl tulbure pe transportatorul autorizat în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul
contract;
i) sa notifice transportatorului autorizat aparitia oricaror împrejurari de natura sa aduca atingere
drepturilor sau intereselor transportatorului autorizat;
j) sa intervina ferm în cazurile de concurenta neloiala care perturba desfasurarea activitatii
transportatorului autorizat;
k) sa asigure exclusivitate transportatorului autorizat în exploatarea serviciului contractat de acesta
în baza prevederilor din caietul de sarcini;
1) sa nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului în afara
de cazurile prevazute expres de lege sau de prevederile contractului.
m) sa acorde sprijin transportatorului autorizat pe parcursul derularii contractului, la initiativa
acestuia de a îmbunatati serviciul prestat, pentru toate actiunile care nu contravin interesului
cresterii calitatii serviciului respectiv.
n) sa propuna pentru aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti strategia de dezvoltare
pe termen mediu a serviciului public de transport local în regim de taxi si programele de
investitii corespunzatoare acestui scop;
o) sa puna la dispozitie, la cererea transportatorului autorizat strategia si programele de masuri si
actiuni privind administrarea domeniului public si privat al localitatii. Modificarile survenite în
strategia privind administrarea domeniului public si privat al localitatii, care reclama modificari
esentiale fata de serviciul contractat, vor face obiectul unor negocieri privind modificarea /
majorarea valorilor prevazute în prezentul contract.
CAPITOLUL VII - Clauza contractuala privind protectia mediului
ARTICOLUL 14
14.1. În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi, precum si în activitatea de
dispecerat taxi, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.
14.2. Transportatorul autorizat se obliga ca pe perioada derularii contractului de atribuire în gestiune
delegata a serviciului sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotarâri le autoritatilor
administratiei publice locale în vigoare privind protectia mediului.
CAPITOLUL VIII - Raspunderea contractuala
ARTICOLUL 15
Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului si
caietul de sarcini partile datoreaza penalitati si daune ale caror cuantumuri se vor stabili de parti prin
prezentul contract.
ARTICOLUL 16
16.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca.
16.2. În cazul în care una dintre parti nu îsi îndeplineste obligatiile prevazute în prezentul contract de
atribuire în gestiune delegata a serviciului, invocând forta majora-determinând întârzieri în executia
serviciului sau chiar încetarea acestuia, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti în scris, în termen
de 5 zile de la aparitia motivului invocat, începutul si sfârsitul respectivului caz de forta majora si va
contribui la minimalizarea efectelor negative ivite. Partea care nu va respecta aceasta clauziJ.jsi~y~asuma
' 1('/>~.\\

toate riscurile si consecintele ce decurg.
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17

Întârzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una
dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului de atribuire în gestiune
delegata a serviciului va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata forta majora.
ARTICOLUL

18

Daca una dintre parti reziliaza unilateral contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului fara
justa cauza, aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.
ARTICOLUL

19

Daca transportatorul autorizat este un grup de operatori asociati, orice neîndeplinire a sarcinilor
contractuale si a prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat ramâne în sarcina
grupului asociat. În cazul retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociati, grupul de operatori
respectiv este obligat sa preia sarcinile si obligatiile acestuia care deriva din contract si caietul de sarcini.
CAPITOLUL
ARTICOLUL

IX - Litigii

20

20.1. Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neîntelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului.
20.2. Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula în prezentul contract de atribuire în
gestiune delegata a serviciului clauze compromisorii.
ARTICOLUL

21

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 20 se vor solutiona pe calea
instantelor judecatoresti, potrivit legii.
CAPITOLUL
ARTICOLUL

X - Încetarea

contractului

de atribuire în gestiune delegata a serviciului

22

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului înceteaza în urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de atribuire în gestiune delegata a serviciului, daca
partile nu au convenit în scris conditiile legale de prelungire;
b) în cazul denuntarii unilaterale justificate de catre transportatorul autorizat a contractului de
atribuire în gestiune delegata a serviciului;
c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, prin reziliere unilaterala de
catre transportatorul autorizat, cu plata unei despagubiri juste si prealabile în sarcina
beneficiarului;
d) în cazuri de forta majora, fara plata unei despagubiri;
e) autorizatia de executare a serviciului public de transport local în regim de taxi a expirat sau a fost
retrasa definitiv;
f) contractul este reziliat de drept în cazul în care transportatorul autorizat este declarat în faliment;
g) în care contine alte clauze privind rezilierea, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
h) cele prevazute de art. 31 alin (8) din OMIRA nr. 356/2007.
CAPITOLUL
ARTICOLUL

XI - Dispozitii

finale

23

Suplimentar, partile mai convin urmatoarele ca bonurile client emise de aparatul de marcat fiscal sa
cuprinda obligatoriu toate datele cuprinse în legea nr. 265/2007.
ARTICOLUL

24

...

'i

ii,.",

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului are la baza doc}1ment~leccletef~rinta
prezentate în anexa nr. 2 la HCGMB nr
/
'
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ARTICOLUL 25
25.1. Modificarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului se face numai prin
act aditional încheiat între parti, care vor face parte integranta din prezentul contract.
25.2. Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de atribuire în
gestiune delegata a serviciului numai din cauze justificate, cu notificarea prealabila a transportatorului
autorizat.
ARTICOLUL 26
26.1. Prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului si caietul de sarcini aprobate prin
HCGMB, precum si anexele care fac parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor.
26.2. Prezentul contract de atribuire în gestiune delegata a serviciului intra în vigoare la data semnarii si
a fost încheiat în
exemplare.
Beneficiar,

Transportatorul autorizat,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti
ADRIEAN VIDEANU - primar general

NOTA:

Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului
public de transport local în regim de taxi, potrivit întelegerii între parti, fara a contraveni prevederilor
legale în vigoare.
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Directia Transporturi, Drumuri, Sistematiza rea Circulatiei
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si
a contractului de atribuire în gestiune delegata
pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local în regim de taxi
În cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul în regim de taxi,
Consiliul General al municipiului Bucuresti, emite reglementari referitoare la:
- regulamentul de organiz!lre si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri, în
conformitate cu reglementarile generale în vigoare, precum si criteriile de departajare si punctajele ce
se acorda la atribuirea autorizatiilor, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si
patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a
organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;
- programele de lucru obligatorii în functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;
- asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;
- interdictiile si restrictiile privind activitatea în regim de taxi;
- obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale
clientilor privind desfasurarea serviciului de transport;
- activitatea de control asupra modului cum se executa serviciul de transport si sanctiunile care
se Impun;
- taxele locale ce se impun la eliberarea autorizatiilor.
Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi este reglementat prin lege
speciala, tinându-se seama de prevederile legii nr. 92/2007, de prevederile Legii serviciilor
comuni tare de utilitati publice nr. 51/2006 si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.
Serviciul de transport pub~ic local de persoane în regim de taxi a fost reglementat de Legea nr.
38/20.01.2003, lege care a fost completata si modificata prin Legea nr. 265/03.08.2007.
Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegata, prin contract de
atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de
transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi.
Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate conditiile în care se desfasoara
serviciul public de transport, pentru autovehiculele detinute si utilizate.
Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului General al
Municipiului Bucuresti proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de
sarcini si a contractului de atribuire în gestiune delegata pentru organizarea si executarea serviciului
public de transport local în regim de taxi.
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Avizat

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si
a contractului de atribuire în gestiune delegata
pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local în regim de taxi
Cadrul general de reglementare a serviciilor de transport public local de persoane este
prezentat în Legea nr. 92/2007 si cuprinde printre altele si transportul cu autoturisme în regim de taxi,
asigurând nevoia de deplasare a populatiei din Municipiul Bucuresti sau a celei aflate în tranzit.
Activitatea de transport persoane si bunuri în regim de taxi este o componenta a transportului
public si satisface un segment limitat al cererii de transport având un caracter preponderent ocazional
si de urgenta.
În cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul în regim de taxi,
Consiliul General al municipiului Bucuresti, emite reglementari referitoare la:
- regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri, în
conformitate cu reglementarile generale în vigoare, precum si criteriile de departajare si punctajele ce
se acorda la atribuirea autorizatiilor, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si
patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a
organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;
- programele de lucru obligatorii în functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;
- asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;
- interdictiile si restrictiile privind activitatea în regim de taxi;
- obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale
clientilor privind desfasurarea serviciului de transport;
- activitatea de control asupra modului cum se executa serviciile de transport respective si
sanctiunile care se impun;
- taxele locale ce se impun la eliberarea autorizatiilor.
Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi este reglementat prin lege
speciala, tinându-se seama de prevederile legii nr. 92/2007, de prevederile Legii serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.

Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi a fost reglementat de Legea nr.
38/20.01.2003, lege care a fost completata si modificata prin Legea nr. 265/03.08.2007, publicata în
Monitorul Oficial nr. 527 din 03.08.2007.
Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegata, prin contract de
atribuire, de catre autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de
transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autorizatii taxi
obtinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevazute în lege.
Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate conditiile în care se desfasoara
serviciul public de transport, pentru autovehiculele detinute si utilizate.
Serviciile de transport în regim de taxi se atribuie în executare transportatorilor autorizati, în
gestiune delegata, respectându-se urmatoarele proceduri:
a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi si a ecusoanelor aferente, transportatorilor
autorizati câstigatori;
b) eliberarea autorizatiilor taxi;
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport în regim
de taxi, în conformitate cu numarul autorizatiilor taxi atribuite si eliberate.
Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se
realizeaza în urmatoarele etape:
a) stabilire prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a numarului de
autorizatii taxi care vor fi atribuite, acestea continând si numarul de ordine stabilite în Registrul
special de atribuire a autorizatiilor taxi, detinut de autoritatea de autorizare;
b) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizatiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor
autovehiculelor prezentate în declaratia pe propria raspundere depusa odata cu cererea de participare
la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescatoare a punctaj elor
totale obtinute conform prevederilor prevazute la lit. d);
f) atribuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. e) care au
obtinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescatoare a acestora;
g) daca ultimul punctaj câstigator este obtinut de o grupa de mai multe autovehicule decât
numarul de autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu
capacitatea cilindrica cea mai mare, în ordinea descrescatoare, din grupa respectiva.
Criteriile de departajare vor fi:
a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
c) volumul portbagaj ului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;
d) vechimea în ani de când transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport
respectiva;
e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru
pasagerul din fata/pasagerii din spate;
f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, în
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi
lucratoare;
h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate în certificatul de agreare
RAR.

Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, consta în acordarea unor punctaje realizate din
verificarea îndeplinirii unor criterii de departajare, pentru fiecare autovehicul precizat si utilizat în
conditiile legii.
Din practica verificarii aducerii la îndeplinire a prevederilor Legii 38/2003, modificata si
completata s-a desprins concluzia ca este necesara cresterea gradului de conformare a transportatorilor
prin stabilirea unor reglementari.
Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei, în urma sesizarilor formulate de
cetateni, dar si a constatarilor Directiei de Inspectie si Control General propune luarea de masuri care
sa conduca la îmbunatatirea calitatii serviciului public de transport local de persoane în regim de taxi,
prin precizari de natura estetica unitare.
Tinând cont de faptul ca autoritatea de autorizare acorda autorizatii transportatorilor si exercita
inspectia si controlul privind respectarea reglementarilor specifice domeniului transporturilor rutiere,
apreciem ca implicarea administratiei publice locale în promovarea si punerea în aplicare a
prevederilor prezentei hotarâri, va determina o crestere a exigentelor în acest domeniu de activitate cu
influente pozitive asupra sigurantei rutiere si desfasurarii serviciului public de transport local în regim
de taxi.
Fata de cele mentionate mai sus, supunem spre promovare proiectul de hotarâre privind
aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini si a contractului de atribuire în gestiune
delegata pentru organizarea si executarea serviciului public de transport local în regim de taxi.
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