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DMTU-A 71 / 26.01.2009

PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE CALCUL AL PUNCTAJELOR
În cadrul procedurii de atribuire de noi autorizaţii taxi

Deoarece ni s-au solicitat lămuriri din partea unor transportatori în regim de taxi,
privitoare la modul de calcul al punctajului corespunzător unor criterii de evaluare în
vederea atribuirii de noi autorizaţii taxi (stabilite conform Art.32 din Regulamentul
de acordare, atribuire şi eliberare a autoriza ţiilor taxi,  aprobat prin HCL
nr.128/2008, modificată prin HCL nr.274/2008), facem următoarele precizări:

1.Criteriul : Vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de
taxi. Vom solicita transportatorului orice act oficial prin care acesta să probeze  faptul că a
practicat legal activitatea de transport în regim de taxi, rezultând astfel vechimea
transportatorului  declarată pe propria răspundere .

2.Criteriul : Efortul investiţional de la ultima autorizare a transportatorului
autorizat, conform facturii de achiziţie sau a contractului de leasing pentru autovehicule
noi la nivelul parcului autorizat, cât şi pentru autovehicule noi achiziţionate în vederea
autorizării.

Atenţie! Toate sumele sunt exprimate în Euro, cu TVA inclusă.

A) Pentru componenta: Efortul investiţional de la ultima autorizare a
transportatorului autorizat, conform facturii de achiziţie sau a contractului de leasing
pentru autovehicule noi la nivelul parcului autorizat (PUNCTAJUL P1 ), se  vor  lua  în
calcul sumele investite pentru achiziţionarea autoturismelor noi din cadrul parcului
autorizat, începând cu 1 ianuarie 2005. Aceste sume pot fi susţinute prin prezentarea
facturilor sau a contractelor de leasing şi se exclud toate sumele care nu se referă în mod
direct la autoturism (de genul asigurărilor RCA, CASCO, dobânzi, etc.). Fiecare
autoturism nou dobândit conform specificaţiilor de mai sus, va fi punctat în conformitate
cu Criteriile de departajare aprobate prin HCL nr.128/2008 modificat şi completat prin
HCL nr.274/2008. Suma tuturor punctajelor astfel obţinute va constitui Efortul
investiţional la nivelul parcului autorizat (PUNCTAJUL P1 ).

B) Pentru componenta: Autovehicule noi achiziţionate în vederea autorizării
(PUNCTAJUL P2 ), se vor lua în calcul declaraţiile pe proprie răspundere privitoare la
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autoturismul pe care transportatorul se angajează sa-l achiziţioneze în termen de 6 luni.
Suma corespunzătoare va fi susţinută prin prezentarea facturii proforme, din care se exclud
sumele care nu se referă în mod direct la autoturism (de genul asigurărilor RCA, CASCO,
dobânzi, etc.). Fiecare autoturism va fi punctat conform Criteriilor de departajare aprobate
prin HCL nr.128/2008 modificat şi completat prin HCL nr.274/2008. Suma tuturor
punctajelor astfel obţinute va constitui Autovehicule noi achiziţionate în vederea
autorizării (PUNCTAJUL P2 ).

Punctajul care va fi alocat fiecărui autoturism cu care se participă la atribuire, şi care
conţine ambele componente, va fi calculat astfel :

PUNCTAJUL P1   + PUNCTAJUL P2

Punctaj autovehicul = --------------------------------------------------------------------------------
Număr de autorizaţii taxi solicitate în declaraţia pe propria răspundere

3.Criteriul : Dotări suplimentare. Se vor acorda punctele corespunzătoare numai
transportatorilor care pot face dovada existenţei respectivelor dotări (obligatoriu omologate
RAR) montate deja pe autovehicule, la data desfăşurării şedinţei de atribuire. În
consecinţă, nu se vor acorda punctele corespunzătoare în situaţia în care autovehiculul nu
se află în proprietate sau leasing la data desfăşurării şedinţei de atribuire.

4.Criteriul : Dispecerat taxi autorizat. Se vor acorda punctele corespunzătoare
numai transportatorilor care deţin un dispecerat taxi autorizat conform legii la data
desfăşurării şedinţei de atribuire.
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