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          Anexa nr. 1 la HCGMB  
                      nr. ……/2009 

 
REGULAMENT-CADRU 

PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC  
DE TRANSPORT LOCAL  ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  

 
CAPITOLUL I - DISPOZI ŢII GENERALE 

 
Art. 1  
(1) Prezentul regulament–cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi efectuarea 
serviciului public de transport local în regim de închiriere, definind modalităţile şi condiţiile – cadru ce 
trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre 
transportatorii autorizaţi şi utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament defineşte relaţiile şi schimbul de 
informaţii între Autoritatea de autorizare şi transportatorii care solicită sau cei care deţin autorizaţii 
pentru executarea serviciului public de transport local în regim de închiriere.  
(2) Prevederile prezentul regulament-cadru se aplică următoarelor servicii publice de transport local : 

- servicii de transport persoane în regim de închiriere; 
- servicii de închiriere autoturisme. 

(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor 
prezentului regulament–cadru, ale caietului de sarcini–cadru, ale contractului de atribuire în gestiune 
delegată şi ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 
(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi 
drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în 
condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul general al utilizatorilor, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Se va avea în vedere creşterea permanentă a calităţii schimbului de 
informaţii între instituţiile implicate în aplicarea legii. 
Art. 2   
Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor publice de transport local în regim de 
închiriere trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale 
şi anume: 

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor; 
- îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local în regim 

de închiriere; 
- deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a 

persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări; 
- accesul egal şi nediscriminatoriu al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local în 

regim de închiriere; 
- optimizarea funcţionării pieţei transportului public local în regim de închiriere prin asigurarea unui 

cadru concurenţial normal, dinamic şi loial, în condiţiile atribuirii în gestiune delegată a executării 
serviciilor de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu 
criteriile specifice prevăzute în lege; 

- monitorizarea şi controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei, ale 
contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport; 

- asigurarea echilibrului între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi calitativ, prin 
stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum şi prin 
continuitatea serviciilor respective; 

- corelarea dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de 
utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi cu modul de realizare a transportului public local de 
persoane cu celelalte categorii de transport local existente. 

Art. 3   
Termenii şi noţiunile utilizate şi definite la art. 1^1 din legea nr. 265 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, denumită în continuare 
lege, precum şi a Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003  privind transportul în 
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regim de taxi şi în regim de închiriere, denumit în continuare norme, se păstrează, iar în sensul 
prezentului regulament-cadru, următorii termeni se definesc astfel: 

a) RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de 
transportatori autorizaţi (persoană juridică-societate comercială), cu autoturisme cu conducători 
auto, denumit în continuare transport de persoane în regim de închiriere, cât şi serviciul de 
închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în 
continuare serviciu de închiriere; 

b) transport de persoane în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat 
de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază 
de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului; 

c) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care 
pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata 
anticipată a contractului de închiriere; 

d) conducător auto – persoană angajată a societăţii comerciale având funcţia de şofer de 
autoturisme, camionete, camioane, cod 832201 - conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi 
şofer transport marfă şi persoane - conform Standardului Ocupaţional L1 - Grupa Transporturi, 
deţinătoare al unui certificat de atestare profesională, valabil, care îi asigură dreptul să efectueze 
transport în regim de închiriere; 

e) transportator  - persoană juridică-societate comercială, înregistrată la registrul comerţului 
(conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cod 4939– alte transporturi terestre de 
călători n.c.a.), pentru a desfăşura activităţi de transport cu autoturisme; 

f) operator economic - persoană juridică-societate comercială, înregistrată la registrul comerţului 
(conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cod 7711 – activităţi de închiriere şi 
leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare), pentru a desfăşura activităţi de închiriere 
autoturisme; 

g) transportator autorizat  - transportator care deţine autorizaţie de transport privind transportul în 
regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile legii; 

h) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere , denumită în continuare 
autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile legii de autoritatea de autorizare, care 
atestă faptul că un transportator, persoană juridică-societate comercială, este autorizat să execute 
transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim 
de închiriere; 

i) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul Primăriei 
Municipiului Bucureşti, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii; 

j)  client - persoana care a angajat, pe baza de contract, direct la sediul persoanei juridice, executarea 
transportului unei/unor persoane, în numele căreia angajatul persoanei juridice, conducătorul auto 
execută transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile legii; 

k) spaţiul necesar pentru parcare – spaţiu/spaţii deţinut/e în proprietate sau prin contract de 
închiriere, special amenajat/e (dimensionat/e, asigurat şi semnalizat conform normelor legale în 
vigoare) prin se asigură parcarea tuturor autoturismelor cu care va desfăşura transportul în regim 
de închiriere. 

l) activitate de transport public local în regim de închiriere - totalitatea operaţiunilor de transport 
care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autoturismelor, în condiţii de timp 
prestabilite, efectuată în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2) al prezentului 
regulament; 

m)  copia conformă a autorizaţiei de transport – document eliberat de autoritatea de autorizare, în 
condiţiile legii, având calitatea de copie a autorizaţiei de transport atribuită pentru fiecare dintre 
autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pe care le va utiliza 
transportatorul autorizat care execută un serviciu public de transport în regim de închiriere, atunci 
când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto;  

n) copie conformă a certificatului de înregistrare la registrul comer ţului  - document eliberat de 
autoritatea de autorizare pe baza certificatului de înregistrare la registrul comerţului, pentru fiecare 
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vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza operatorul 
economic care execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia 
clientului un autoturism fără conducător auto; 

o) condiţii asociate autorizaţiei de transport - anexă la autorizaţie şi parte integrantă din aceasta, 
prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile titularului de autorizaţie; 

p) retragere a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului general al municipiului Bucureşti, 
prin care unui titular de autorizaţie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport 
public local pentru care a fost autorizat; 

q) suspendare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului general al municipiului 
Bucureşti, prin care unui titular de autorizaţie i se suspendă, parţial sau total, drepturile conferite 
prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat; 

r)  persoana desemnată - persoană fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport 
rutier, posesoare al unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de 
contract de muncă să conducă, permanent şi efectiv activitatea de transport a transportatorului 
autorizat; 

s) certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei 
persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere; 

t) utilizator al serviciului de transport public local  – persoană fizică sau juridică beneficiară a 
unui serviciu public de transport local; 

u) ecuson RENT CAR- indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Bucureşti, 
înregistrat şi protejat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi care este confecţionat 
din material metalic, are înscrisurile în relief, pentru a nu putea fi falsificate şi conţine datele 
prevăzute de lege, conform anexei nr. 2 la hotărârea de aprobare a prezentului regulament; 

v) ecuson conducător auto – document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de 
transportatorul autorizat şi care este protejat în folie, se afişează la bordul autoturismului în loc 
vizibil şi conţine datele prevăzute de lege; 

w) autoturism – conform art. 3 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea OUG nr. 
109/2005 privind transporturile rutiere - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă 
constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are 
cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto. 

Art. 4 
Serviciul de transport public local în regim de închiriere face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi – persoane juridice/societăţi 
comerciale, de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, numai în baza 
copiei conforme emisă de aceeaşi autoritate de autorizare. 
Art. 5  
(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, 
pe bază de contract, achitat integral, anticipat la sediul persoanei juridice  şi realizat în condiţiile legii. 
(2) Transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autoturisme deţinute de către transportatorii 
autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, care nu sunt de culoare galbenă, 
culoare agreată, în exclusivitate pentru serviciul de transport public local în regim de taxi, prin HCGMB 
nr. 91/2008. 
(3) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport de persoane în regim 
de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de 
contract. 
(4) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia 
clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract. 

 

CAPITOLUL II - EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCA L ÎN REGIM DE 
ÎNCHIRIERE 

SECŢIUNEA 1. Condiţii de efectuare a serviciului public de transport local în regim de închiriere 
Art. 6   
Transportul public local în regim de închiriere se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor 
Legii nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul 



 4

în regim de taxi şi în regim de închiriere, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006 şi a reglementărilor naţionale. 
Art. 7   
Efectuarea serviciului public de transport local în regim de închiriere trebuie să asigure:  

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de 
transport local în regim de închiriere; 

b) accesul la serviciile de transport public local; 
c) informarea clientului; 
d) executarea transportului public local în regim de închiriere, în condiţii de legalitate, siguranţă şi 

confort; 
e) dimensionarea capacităţii de transport în raport cu cerinţele de transport; 
f) continuitatea serviciului de transport public local în regim de închiriere. 

Art. 8   
Serviciul public de transport local în regim de închiriere se efectuează cu respectarea ansamblului 
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere referitoare la condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la 
siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 
Art. 9   
(1) Serviciul public de transport local în regim de închiriere se poate efectua numai cu autoturisme a 
căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică 
valabilă, conform prevederilor Legii nr. 167 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 81/2000  privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind 
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică 
periodică. 
(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră autoturismele fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate 
sau care urmează sa fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau 
înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
Art. 10 
(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un 
autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea 
serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente 
fiscale, conform  legii. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu deschis circulaţiei 
rutiere publice, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de 
autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, 
obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat. 
(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără 
conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract. 
(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator 
economic înregistrat la registrul comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare 
emis de acesta. 
(4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în afara contractului, 
costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru 
daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile clientului. 
(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul 
economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că deţine toate 
documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea 
autoturismului fără conducător auto se va menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să 
conţină şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului. 
(6) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe cheltuială proprie, 
să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze 
imputabile transportatorului, operatorului economic sau, după caz, conducătorului autoturismului. 
Art. 11 
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(1) Pentru a putea practica transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani; 
b) să deţină certificat de atestare profesională valabil; 
c) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; 
d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani. 
(2) Certificatul de atestare se eliberează de agenţia Autorităţii Rutiere Române - ARR pe raza căreia 
conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă. 
(3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu 
viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susţinerii testului-grilă, în condiţiile prevederilor art. 26 alin. 
(4) din lege. 
(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen şi 
conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul 
public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător. 
Art. 12 
(1) Serviciile de transport persoane în regim de închiriere – RENT CAR nu pot fi executate decât în 
condiţiile în care se asigură clientului posibilitatea de a apela la aceste servicii, direct la sediul firmei sau 
prin intermediul internetului – prin sistemul de comenzi on-line implementat pe pagina proprie de 
internet. 
(2) Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă se respectă prevederile art. 16 alin. (3) din 
prezentul regulament, în funcţie de numărul de copii conforme deţinute de transportatorul autorizat sau 
de operatorul economic. 
Art. 13  
(1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui autoturism RENT 
CAR. 
(2) Contractul de închiriere trebuie să excludă orice tratament discriminatoriu aplicat utilizatorilor 
deserviţi, precum şi orice tendinţă monopolistă, de control al pieţei şi de eliminare a concurenţei. 
(3) Contractele de închiriere încheiate cu utilizatorii trebuie să conţină obligatoriu prevederi privind 
obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, etc. 
(4) Transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul public de transport local de persoane în regim de 
închiriere cu respectarea obligaţiilor de legislaţia în vigoare, prezentate în Caietul de sarcini-cadru al 
serviciilor publice de transport local în regim de închiriere şi contractul de închiriere - RENT CAR. 
 

SECŢIUNEA 2. Cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport 
 
Art. 14 
Autoritatea de autorizare nu va elibera autorizaţia de transport pentru transportul în regim de închiriere 
dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) nu are înscris în obiectul de activitate serviciul de transport pentru care solicită autorizarea, 
conform codului CAEN; 

b) persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale; 
c) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment sau are datorii la 

bugetul local sau de stat; 
d) are menţiuni în cazierul fiscal; 
e) documentaţia prezentată pentru acordarea autorizaţiei de transport este incompletă; 
f) persoana desemnată îndeplineşte această funcţie, în aceeaşi perioadă, la doi transportatori 

autorizaţi aflaţi sub autorizaţie de transport valabilă; 
g) persoana desemnată a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de 

nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a 
prevederilor legale privind efectuarea transporturilor (are menţiuni în cazierul de conduită 
profesională emis de autoritatea de autorizare); 

h) mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau 
nu vor fi deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing; 

i) mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul de transport public local nu 
îndeplinesc condiţiile tehnice şi de confort prevăzute de art. 23 alin. (2) din prezentul regulament; 
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j) nu deţine baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure 
parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv; 

k) furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea 
autorizaţiei. 

 
SECŢIUNEA 3. Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport 

3.1. Solicitarea autorizaţiilor de transport 
 
Art. 15 
(1) Autorizaţia de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, 
netransmisibilă şi conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în 
gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciului de transport în regim de închiriere. 
(2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în 
gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a 
autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de închiriere, pe baza contractului de atribuire în 
gestiune. 
(3) Orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului 
autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la care expiră viza de valabilitate a 
autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de 
ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, 
pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare. 
(4) Orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator 
sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autoturismul la altul. Se interzice 
transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de 
închiriere să transmită copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau 
oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv. 
(5) Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi 
este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii 
condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii. 
Art. 16 
(1) Autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de 
autorizare de pe raza administrativ teritorială în care transportatorul îşi are sediul, pe baza unei 
documentaţii care trebuie să conţină următoarele: 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit de lege; 
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, persoană juridic ă 

având, după caz : 
- pentru transportul în regim de închiriere, cod CAEN 4939 – alte transporturi terestre de 

călători n.c.a. conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională sau/şi 

- pentru serviciul de închiriere, cod CAEN 7711 – activităţi de închiriere şi leasing cu 
autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare, conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică 
nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională; 
c) certificatul constatator, eliberat de registrul comerţului; 
d) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 

1. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005  privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 , cu modificările ulterioare, pentru 
transportatorul persoană juridică; 
2. copie de pe certificatul de atestare profesională al conducătorului auto care este angajat al 
transportatorului, având funcţia de şofer de autoturisme, camionete, camioane, cod 832201 - 
conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi şofer transport marfă şi persoane - conform 
Standardului Ocupaţional L1 - Grupa Transporturi; 

e) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: 
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- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele 
de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului 
rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol; 

2. avizul medical şi avizul psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa 
o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2005 , aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 , cu modificările ulterioare.  
  3. cazierul fiscal al transportatorului; 

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat 
servicii de transport în regim de închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul 
acestora; 

f) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 
1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru 
parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de închiriere, spaţii 
deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 
2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine un număr de autovehicule, 
pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea 
serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) 
din lege şi pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie. 
3. certificat de atestare fiscală, din care să reiasă că persoana juridică nu are datorii la bugetul 
local şi la bugetul de stat. 
4. dovada plăţii tarifului de acordare a copiei conforme, conform anexei nr. 3 la hotărârea de 
aprobare a prezentului regulament. 

(2) În cazul executării în exclusivitate a serviciului de închiriere autoturisme pentru luarea în evidenţă a 
operatorului economic în vederea eliberării de copii conforme ale certificatului de înregistrare la 
registrul comerţului, de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, 
documentaţia trebuie să conţină doar cele menţionate la alin. (1), pct. a, b (copie color), c, e.4, f.1, f.3 şi 
f.4. 
(3) În vederea asigurării utilizatorului posibilitatea de a accesa/vizualiza informaţii despre autoturismele 
deţinute (poze, caracteristici, dotări, tarife, model contract închiriere folosit în executarea 
serviciului,etc.), pentru dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, nu se vor elibera mai mult de 25 de 
copii conforme dacă nu se face dovada deţinerii paginii proprii de internet. 
Art. 17  
Formularele autorizaţiilor de transport, a copiilor conforme a autorizaţiei de transport şi a certificatului 
de înregistrare la registrul comerţului, pentru societăţile comerciale conţin datele prevăzute de lege şi 
sunt prezentate în anexa nr. 4 la hotărârea de aprobare a prezentului regulament. 
Art. 18 
(1) Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a 
sediului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective din copiile 
conforme deţinute de acesta în momentul modificării. 
(2) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport su a copiilor 
conforme se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată 
autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective. 
Art. 19  
(1) Autorizaţia de transport/copiile conforme neridicate în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
expirării valabilităţii sau a emiterii sunt considerate suspendate, de drept, pe o perioadă de 1 lună, 
începând din a 31-a zi şi se vor publica pe site-ul primăriei. 
(2) La expirarea perioadei de suspendare, se va efectua de către personalul cu atribuţii de control din 
cadrul Autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti un control de fond, în urma 
căruia se va întocmi o notă de constatare, în care se va decide eliberarea sau suspendarea în continuare a 
copiei conforme. 
(3) Autorizaţia de transport/copia conformă suspendată se eliberează, după prezentarea dovezii achitării 
taxei de eliberare ca urmare a suspendării/reţinerii, la cererea transportatorului, făcută în prima zi 
lucrătoare după expirarea termenului de suspendare. 
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3.2. Procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de închiriere 
Art. 20 
(1) Autoturismele deţinute de către transportatorii autorizaţi pentru executarea serviciilor de transport în 
regim de închiriere ori cele deţinute de către operatorii economici autorizaţi pentru executarea 
serviciului de închiriere pot fi utilizate dacă pentru fiecare autoturism s-a atribuit o copie conformă de 
către autoritatea de autorizare. 
(2) Un transportator autorizat care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere poate 
executa cu autovehiculele respective şi servicii de închiriere autovehicule pe baza aceloraşi copii 
conforme ale autorizaţiei de transport. 
Art. 21 
(1) Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru executarea serviciilor de transport în 
regim de închiriere şi constă în: 
a) atribuirea copiilor conforme; 
b) eliberarea copiilor conforme şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi; 
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată în conformitate cu numărul copiilor conforme 
atribuite şi eliberate. 
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de 
transport în regim de închiriere îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport 
deţinute. 
(3) Dovezile atribuirii în gestiune a executării serviciului de transport respectiv le constituie copia 
conformă a autorizaţiei de transport, care a fost atribuită pentru fiecare autoturism deţinut, precum şi 
contractul de atribuire a gestiunii. 
Art. 22 
Orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport se atribuie numai în cadrul procedurii de atribuire în 
gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de închiriere. 
Art. 23 
(1) În cazul în care pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere sau a 
serviciului de închiriere autoturisme numărul de copii conforme, nu este limitat, acestea se atribuie în 
condiţiile în care autovehiculele îndeplinesc criteriile stabilite prin hotărâri ale Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 
(2) Se aprobă următoarele condiţii care reprezintă criterii minimale ce trebuie îndeplinite de 
autoturismele pentru atribuirea, în număr nelimitat, de copii conforme pentru executarea serviciului de 
transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere autoturisme: 
a) vechimea maximă a autovehiculului de 5 ani de la data fabricaţiei; 
b) gradul de poluare maxim admis – EURO 4. 
c) standardul minim de dotări va fi cel puţin egal cu cel impus pentru agrearea unui taxi, şi anume: 
existenţă instalaţie aer condiţionat; elemente de siguranţa pasagerilor - număr airbag-uri pentru şofer şi 
pasageri - min. 2, sistem suplimentar de reţinere – SRS; sisteme pentru siguranţa conducerii – ABS, 
ESP; sistem de asistare a parcării-senzor de parcare; sistem de alarmă şi protecţie antifurt; închidere 
centralizată; existenţă dispozitiv GPS de monitorizare.  
(3) Standardul de dotări va fi considerat îndeplinit prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere 
a persoanei desemnate, formular tip pus la dispoziţie de direcţia de specialitate. 
(4) Tranportatorul autorizat/operatorul economic care efectuează serviciul public de transport local 
RENT CAR are obligaţia să urmărească permanent prin sistemul de monitorizare a flotei activitatea 
tuturor autoturismelor RENT CAR şi să pună la dispoziţia autorităţii de autorizare, la solicitarea 
reprezentaţilor acesteia posibilitatea verificării acestei activităţi. 
(5) În cazul punerii în folosinţă a unui sistem de monitorizare a traficului, transportatorii 
autorizaţi/operatorii eocnomici au obligaţia de a asigura condiţiile tehnice de   
implementare/cuplare/racordare a sistemului intern de monitorizare la cel administrat de autoritatea de 
autorizare. 
Art. 24 
Orice altă copie conformă se atribuie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte, la cerere, o singură 
dată pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă autoturismul nu 
este de culoare galbenă şi este deţinut de către transportatorii autorizaţi/operatorii economici, cu titlu de 
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proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, şi sunt îndeplinite toate cerinţele Legii nr. 38/2003 , 
cu modificările şi completările ulterioare, privind prima atribuire. 
Art. 25 
(1) Procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere se 
realizează în următoarele etape: 
a) stabilire prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a numărului de copii conforme  
care vor fi atribuite, acestea conţinând şi numărul de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a 
copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare; 
b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea copiilor conforme; 
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autoturismelor 
prezentate în declaraţia pe propria răspundere depusă odată cu cererea de participare la procedura de 
atribuire; 
d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c); 
e) întocmirea listei cu autoturismele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale 
obţinute conform prevederilor prevăzute la lit. d); 
f) atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele de pe lista prevăzută la lit. e) care au obţinut 
punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora; 
g) dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autoturisme decât numărul de 
copii conforme rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autoturisme cu capacitatea cilindrică cea 
mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă. 
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei copii conforme numai dacă 
depune la autoritatea de autorizare următoarele documente: 
a) cerere de participare la procedura de atribuire; 
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă; 
c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autoturisme, 
pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe 
care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor; 
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, 
pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autoturismele necesare la 
data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. c). 
Art. 26 
(1) Procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere se 
anunţă public la sediul primăriei şi în mijloacele de informare în masă locale cu cel puţin 60 de zile 
înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură. 
(2) Anunţul public va cuprinde date privind: 
a) numărul copiilor conforme, pe numere de ordine, care vor fi atribuite; 
b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură; 
c) solicitanţii cuprinşi în listele de aşteptare; 
d) documentele care trebuie depuse; 
e) data anunţării rezultatului atribuirii; 
f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a copiilor conforme; 
g) criteriile de departajare şi punctajele care se acordă. 
Art. 27 
În cazul în care în atribuirea în gestiune a serviciului de transport persoane în regim de închiriere, 
numărul copiilor conforme nu este limitat, procedura de atribuire a acestora se realizează după anunţul 
prevăzut la art. 26 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizaţi 
pentru atribuirea copiilor conforme, pentru autoturismele declarate, deţinute în condiţiile legii. 
 

3.3. Eliberarea copiilor conforme a autorizaţiei de transport –  
pentru executarea serviciului de transport de persoane în regim de închiriere 

Art. 28 
(1) Orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă 
a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei 
legi, după îndeplinirea unor condiţii cumulative şi depunerea următoarelor documente în copie: 
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a) autorizaţia de transport (în cazul în care operatorul economic/societatea comercială este transportator 
autorizat); 
b) certificatul de înmatriculare şi anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi cartea de identitate a 
autoturismului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în 
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 
c) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6) din 
lege, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte; 
d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în 
sarcina transportatorului autorizat; 
e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; 
f) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane; 
g) dovada plăţii tarifului de acordare a copiei conforme şi a contravalorii ecusoanelor, conform anexei 
nr. 3 la hotărârea de aprobare a prezentului regulament. 
(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele: 
a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în Municipiul Bucureşti; 
b) solicitantul copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în proprietate 
sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de 
valabilitate a copiei conforme; 
c) prin eliberarea copiilor conforme nu se depăşeşte numărul maxim de copii conforme ale autorizaţiei 
de transport, stabilit a se atribui, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
(3) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, 
copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea. 
(4) Orice copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu 
aceasta. 

 
3.4. Eliberarea copiilor conforme a certificatului de înregistrare la registrul comerţului 

- pentru executarea serviciului de închiriere 
Art. 29 
(1) În cazul executării în exclusivitate a serviciului de închiriere autovehicule, procedura de atribuire a 
unei copii conforme se realizează pentru fiecare persoană juridică şi cuprinde următoarele etape: 
a) depunerea solicitării operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele 
declarate deţinute; 
b) declaraţie pe propria răspundere că operatorul este înregistrat la registrul comerţului pentru realizarea 
serviciului de închiriere de autoturisme; 
c) declaraţie pe propria răspundere că sunt îndeplinite de către autovehicule criteriile stabilite pentru 
atribuire, prevăzute la art. 23; 
d) declaraţie pe propria răspundere că deţine autovehiculele în proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing. 
(2) Odată cu eliberarea unei copii conforme se eliberează şi ecusonul respectiv. 
Art. 30 
Operatorul economic, persoană juridică care are, în exclusivitate, menţionat în obiectul de activitate - 
închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare - cod CAEN 7711, poate executa 
serviciul de închirieri de autoturisme în baza următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare 
pentru obţinerea copiilor conforme necesare: 
a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute în proprietate 
sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere; 
b) copie de pe certificatul de înmatriculare - semnat şi ştampilat „CONFORM CU ORIGINALUL” de 
către administratorul/directorul operatorului economic, însoţită de certificatul constatator, eliberate de 
registrul comerţului; 
c) declaraţie pe propria răspundere a operatorului că asigură spaţiul necesar pentru parcarea 
autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau prin 
contract de închiriere pe toată durata desfăşurării activităţii. 
d) dovada plăţii tarifului de acordare a copiei conforme şi a contravalorii ecusoanelor, conform anexei 
nr. 3 la hotărârea de aprobare a prezentului regulament. 
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SECŢIUNEA 4. Procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată  
a serviciului de transport în regim de închiriere 

 
Art. 31 
(1) Executarea serviciului de transport în regim de închiriere se atribuie transportatorilor autorizaţi de 
către autoritatea de autorizare, prin contract de atribuire în gestiune delegată, încheiat în condiţiile legii. 
(2) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a copiilor conforme se demarează procedura de încheiere 
a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor 
copiilor conforme obţinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevăzute de lege. 
(3) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a 
valabilităţii copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani. 
(4) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte copii 
conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului. 
(5) După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru copiile conforme a căror valabilitate nu a 
expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei copii 
conforme deţinute, dar nu mai mare de 5 ani. 
(6) Contractul de atribuire în gestiune va conţine: 
a) lista cu copiile conforme deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a 
acestora; 
b) caietul de sarcini; 
c) drepturile şi obligaţiile părţilor. 
(7) Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu 
terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv. 
(8) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri: 
a) a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; 
b) au fost retrase toate copiile conforme care au făcut obiectul contractului; 
c) conform prevederilor contractului; 
d) în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale. 
Art. 32 
Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de închiriere şi caietele de 
sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru şi a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociaţiilor 
reprezentative din domeniul – RENT CAR şi se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

 
CAPITOLUL III – DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUT OVEHICULELOR 

Art. 33 
(1) La bordul autovehiculelor care prestează serviciile de transport în regim de închiriere, precum şi al 
celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule trebuie să se găsească 
documentele valabile prevăzute de reglementările în vigoare. 
(2) Orice copie conformă a autorizaţiei de transport se găseşte obligatoriu la bordul autovehiculului şi 
este valabilă numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor documente, după caz: 
a) copia conformă a autorizaţiei de transport; 
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă; 
c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în 
sarcina transportatorului autorizat; 
d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; 
e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane; 
f) contractul de prestare a serviciului încheiat între transportatorul autorizat şi utilizator; 
g) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat şi 
prestat; 
h) documentele stabilite conform legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră; 
i) ecusoanele RENT CAR, aplicate conform anexei nr. 2 la hotărârea de aprobare a prezentului 
regulament. 
j) ecusonul şi legitimaţia de serviciu valabilă pentru conducătorul auto din care să reiasă că acesta este 
angajat al transportatorului autorizat. 
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Art. 34 
Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme la bordul autoturismului trebuie să existe 
copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului, eliberată, la cerere, de 
către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă a certificatului de înregistrare la 
registrul comerţului, vizată de autoritatea de autorizare sau, după caz, a autorizaţiei de transport este 
valabilă în prezenţa următoarelor documente: 
a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă; 
b) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat; 
c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; 
d) contractul de închiriere al autoturismului  încheiat între transportatorul autorizat/operatorul economic 
şi utilizator şi documentele fiscale cu regim special valabil privind plata anticipată a serviciului. 
Art. 35 
(1) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la art. 33 sau art. 34, după caz, la 
controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea copiei conforme a autorizaţiei de transport 
sau a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, comunicându-se imediat această măsură către 
persoana desemnată de către reprezentantul autorităţii care realizează controlul, până când se face 
dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective. 
(2) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii 
ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, copia conformă 
respectivă se retrage, odată cu ecusoanele. 
(3) Copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în procedura de atribuire prevăzută 
de prezenta lege. 

 

CAPITOLUL IV – ÎNLOCUIREA UNUI AUTOTURISM  

Art.  36 
În cazul înlocuirii autoturismului concomitent cu preschimbarea copiei conforme se vor respecta  
prevederile art. 10 alin. (5) şi (6) din lege, precum şi prevederile CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul 
şi art. 42 alin (7) - (11) din norme. 
Art. 37 
(1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, în mod justificat autoturismul, pe toată 
perioada de valabilitate a copiei  conforme deţinute, cu un alt autoturism deţinut în aceleaşi condiţii, în 
următoarele cazuri: 
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării, furtului sau nu mai 
corespunde normelor europene privind noxele; 
b) autovehiculul a fost casat; 
c) autovehiculul a fost înstrăinat; 
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior din aplicarea criteriilor 
de departajare existente pe care le îndeplineşte. 
(2) Pe baza cererii de înlocuire, autoritatea de autorizare va elibera o nouă copie conformă păstrând 
acelaşi număr de ordine, precum şi noile ecusoane RENT CAR corespunzătoare acesteia. 
Art. 38 
(1) Autoturismul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de 
către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autoturismului înlocuit, dar nu mai 
mult de 5 ani; 
b) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a copiilor conforme. 
(2) Se consideră înlocuit autoturismul pentru care se depune următoarea documentaţie:  

a) cererea transportatorului pentru înlocuirea copiei conforme; 
b) copia conformă emisă de PMB, în original; 
c) dovada motivului justificat pentru care se solicită înlocuirea autoturismului ( - documentul emis de 

instituţia abilitată care atestă că autoturismul înlocuit nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, 
morale, deteriorării, furtului; - documentul care atestă faptul că a fost predat la cimitirul de maşini; 
- documente de înstrăinare, contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală, proces-verbal de 
scoatere din evidenţa mijloacelor de transport, vizate de autorităţile competente; declaraţie pe 
propria răspundere că punctajul autoturismului înlocuitor privind criteriile de departajare este mai 
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mare ca cel al autoturismului înlocuit); 
d) copie de pe certificatul de înmatriculare a autoturismului înlocuitor, deţinut în proprietate sau în 

temeiul unui contract de leasing (însoţit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfăşurarea 
activităţii de închiriere), inclusiv copie de pe anexa cu inspecţia tehnică periodică – ITP valabilă; 

e) copie de pe cartea de identitate a autoturismului care este utilizat, din care să rezulte că proprietarul 
autoturismului este şi deţinătorul legal al copiei conforme; 

f) dovada achitării taxei de înlocuire a copiei conforme. 
(3) Copia conformă se va elibera după prezentarea dovezii de achitare a taxelor aferente.  
(4) Neîndeplinirea condiţiilor cumulative prezentate la alin. (1)-(3), în termen de 30 zile calendaristice 
de la data depunerii dosarului conduce la retragerea copiei conforme. 

 
CAPITOLUL V - UNELE REGLEMENT ĂRI PRIVIND ASPECTUL ESTETIC AL 

AUTOTURISMELOR DESTINATE EFECTU ĂRII  
TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE. 

 
Art. 39 
(1) Transportul public local de în regim de închiriere se efectuează numai cu autoturisme destinate prin 
construcţie tipului respectiv de transport, care nu sunt de culoare galbenă, sunt în stare de funcţionare şi 
au însemnele obligatorii stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare. 
(2) Documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei de respectare a culorii sunt cartea de identitate a 
autovehiculului şi certificatul de înmatriculare. 
(3) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea 
serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă ataşate, vizibil, în interior, pe colţul stânga jos al 
parbrizelor faţă şi spate, câte un ecuson realizat şi eliberat în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (6) şi (7) 
din lege, pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme, astfel încât să poată fi verificate. 
(4) Modelul ecusonului RENT CAR, precum şi modul de amplasare al acestora sunt obligatorii pentru 
toţi transportatorii autorizaţi pentru executarea acestui serviciu şi sunt conform anexei nr. 2 la hotărârea 
de aprobare a prezentului regulament – Modelul ecusonului şi aspectul estetic unitar al autoturismului 
RENT CAR. 
(5) Pe parbrizul faţă şi pe parbrizul spate (lunetă), în interior, se vor aplica - prin lipire/fixare, câte un 
ecuson RENT CAR, pe toată durata efectuării serviciului public de transport în regim de închiriere.  
(6) Sistemele de prindere a ecusoanelor RENT CAR pe partea interioară a geamurilor autoturismului vor 
fi asigurate contra desprinderii cu uşurinţă şi vor fi autodestructibile (Elementul de siguranţă - 
holograma transparentă este parte integrantă a autocolantului şi la încercarea de desprindere de pe 
parbriz se va separa parţial de materialul autocolantului şi va rămâne lipit de parbriz).  
(7) Responsabilitatea privind păstrarea în stare bună a originalului ecusonului RENT CAR valabil, şi a 
copiei conforme revine în exclusivitate conducătorului auto." 
(8) La expirarea valabilităţii sau în cazurile prevăzute de lege când se impune îndepărtarea ecusoanelor 
RENT CAR, transportatorul autorizat/operatorul economic are obligaţia de a îndepărta, de pe parbrizele 
autoturismului, ecusoanele RENT CAR precum şi celelalte înscrisuri avizate de autoritatea de autorizare. 
(9) În cazul în care transportatorul autorizat solicită, în mod expres, să înscrie pe autoturismul RENT 
CAR date de identificare (siglă, numere de telefon, pagina web, adresă de e-mail, etc.), acestea se vor 
înscrie obligatoriu, în mod vizibil şi permanent, pe partea exterioară, pe capota faţă/spate/plafon, 
încadrate într-un dreptunghi cu dimensiunile de max. 50x50cm.  
(10) În cazul în care vor fi afişate pe caroseria autoturismului, în condiţiile prezentului regulament, 
denumirea şi reprezentarea grafică, sigla transportatorului autorizat va trebui înregistrată şi protejată ca 
marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
Art. 40  
(1) Orice înscrisuri, simboluri sau alte dotări (casete publicitare) aplicate pe partea exterioară a 
autoturismului, care reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul 
autorităţii de autorizare şi nu vor fi admise dacă afectează însemnele prevăzute de lege.  
(2) În vederea respectării legislaţiei specifice privind protecţia consumatorului, a eliminării practicilor 
înşelătoare şi a respectării dreptului de informare corectă şi nedistorsionată a utilizatorului sunt interzise 
aplicarea pe părţile laterale ale autoturismului destinat efectuării serviciului de transport în regim de 
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închiriere, de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotări altele decât cele precizate de prezentul regulament 
sau sunt asemănătoare cu cele specifice transportului în regim de taxi. 
Art. 41 
(1) În cazul transportului de persoane în regim de închiriere autoturismul trebuie să aibă afişat în 
interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. 
(2) Orice autoturism autorizat pentru serviciul de transport persoane în regim de închiriere va trebui să 
aibă un anunţ cu instrucţiuni unde şi cum trebuie depuse sesizările şi reclamaţiile – autoritatea de 
autorizare, autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor şi celelalte organe de control autorizate, 
în legătură cu aspectul tehnic şi estetic al autoturismului RENT CAR sau cu activitatea conducătorului 
auto. 
 

CAPITOLUL VI. TARIFE PENTRU PRESTA ŢIILE SPECIFICE  
REALIZATE DE AUTORITATEA DE AUTORIZARE  

– TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  
 
Art. 42 
Transportatorii autorizaţi care desfăşoară transport în regim de închiriere, vor achita tarife pentru 
prestaţiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare. 
Art. 43  
Taxele pentru prestaţiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare, stabilite în condiţiile legii, 
conform anexei nr. 3 la hotărârea de aprobare a prezentului regulament, pot fi actualizate periodic, în 
funcţie de rata de inflaţie publicată în Buletinul statistic, editat de Institutul Naţional de Statistică, de 
prevederile legislative nou-apărute şi intră în vigoare de la data aprobării de către Primarul General al 
Municipiului Bucureşti. 
Art. 44  
(1) Toate copiile conforme care au suportat modificări de date care impun retipărirea acestora 
(schimbarea denumirii transportatorului, înlocuirea persoanei desemnate, înlocuirea autoturismului, 
duplicate, etc.) se vor elibera contra cost, după achitarea taxelor aferente. 
(2) Autorizaţia de transport şi copiile conforme se eliberează în condiţiile prezentului regulament, după 
prezentarea dovezii de achitare a taxelor de eliberare aferente. 
 

CAPITOLUL VII - DREPTURI ŞI OBLIGA ŢII 
 
Art. 45  
În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizaţi care efectuează 
servicii publice de transport local în regim de închiriere au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru 
cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la 
siguranţa circulaţiei. 
Art. 46 
Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 
sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi 
atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art. 47  
Conducătorii auto angajaţi ai transportatorilor autorizaţi/operatorilor economici au următoarele atribuţii 
şi responsabilităţi: 

- să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică şi să 
respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

- să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduita 
preventivă; 

- să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 
- să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor 

transportate; 
- să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce 
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priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia 
mediului, protecţia bunurilor; 

- să predea la sediul societăţii comerciale autorizate, la încetarea activităţii în cadrul acesteia, 
autoturismul închiriat şi celelalte echipamente aflate în dotarea acestuia. 

- să nu abandoneze autoturismul închiriat sau celelalte echipamente aflate în dotarea acestuia. 
- să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă conform reglementărilor legale în 

vigoare; 
- să respecte întocmai legile si reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o 

execută. 
Art. 48 
Drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local se 
prevăd în regulamentul şi caietul de sarcini ale serviciului public de transport local în regim de închiriere 
aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anexate la contractele de atribuire a gestiunii 
delegate. 
Art. 49 
(1) Condiţiile asociate autorizaţiei pentru titularii de autorizaţie trebuie să conţină cel puţin: 
a) denumirea titularului autorizaţiei de transport; 
b) obiectul autorizaţiei de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru care se acordă 
autorizaţia; 
c) perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport; 
d) drepturile titularului de autorizaţie; 
e) obligaţiile titularului de autorizaţie; 
f) obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autorizare date reale şi complete privind serviciul 
autorizat; 
g) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport; 
h) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport; 
i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autorizaţie. 
(2) Prevederile alin. (1) lit. d), e) şi i) se preiau din Regulamentul serviciilor de transport public local, 
aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ori din Regulamentul-cadru al serviciilor de 
transport public local elaborat de autoritatea de reglementare competentă. 
Art. 50 
În cazul efectuării serviciului de transport în regim de închiriere, precum şi a serviciului de închiriere de 
autovehicule, obligaţiile prevăzute la art. 52 alin. (2)-(4) din lege se aplică în mod corespunzător. 
Art. 51  
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor sunt prevăzute de legislaţia specifică transportului local. 

 
CAPITOLUL VIII - INTERDIC ŢII ŞI RESTRICŢII ÎN  

SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIER E 
 
Art. 52 

a) Pe teritoriul Municipiului Bucureşti este interzisă: 
1. preluarea de clienţi din locurile de staţionare a taxiurilor sau din locurile de aşteptare a 
clienţilor.  
2. preluarea de clienţi din alte locuri decât sediul firmei, cu excepţia celor aflate sub contract. 
3. parcarea/oprirea/staţionarea autoturismelor autorizate RENT CAR, în locurile de aşteptare a 
taxiurilor, locurile de staţionare a taxiurilor sau în alte locuri decât cele declarate ca spaţii 
proprii/închiriate necesare pentru parcare; 

b) Sub rezerva anulării/neeliberării copiei conforme se interzice :  
1) autorizarea aceluiaşi autoturism în aceeaşi perioadă ca autoturism agreat pentru transportul în 

regim de taxi sau ca autovehicul destinat instruirii practice în conducerea auto – şcoală. 
Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv în activitatea pentru care a fost autorizat; 

2) furnizarea de informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea 
copiei conforme; 

3) introducerea în sistemul public de transport local în regim de închiriere sau folosirea 
mijloacelor de transport care sunt agreate ca taxiuri sau care sunt autorizate sub o autorizaţie 
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taxi, indiferent de autoritatea de autorizare; 
4) executarea transportului în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de 

închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare case de marcat fiscale, aparate de taxat sau 
staţii radio de emisie-recepţie şi să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări şi accesorii stabilite 
pentru taxiuri, conform prevederilor legale; 

5) intervenţia de orice fel a persoanelor neautorizate asupra ecusoanelor sau a formularelor 
tipizate. 

 

CAPITOLUL IX – CAZIERUL DE CONDUIT Ă PROFESIONALĂ 
 
Art. 53 
(1) Autoritatea de autorizare a Primăriei Municipiului Bucureşti organizează, în baza unui protocol 
încheiat cu asociaţiile profesionale reprezentative în domeniu şi deţine o bază de date privind activitatea 
profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru 
categoriile de persoane prevăzute de lege. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale se consultă cu asociaţiile profesionale reprezentative în 
vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională. 
Art. 54 
(1) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorului autorizat – a persoanei desemnate 
angajată a transportatorului, constau pe lângă cele prezentate în lege sau în norme şi în următoarele 
situaţii: 

- încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi 
continuitatea serviciului; 

- încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; 
- nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestaţiile 

realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei 
fiscale ori de alte documente, după caz; 

- persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă sau în cazurile prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai 
îndeplineşte această funcţie pe o perioadă mai mare de 15 de zile. 

(2) Abaterile grave de la conduita profesională a conducătorilor auto constau, pe lângă cele prezentate în 
lege sau în norme şi în: 

- nepredarea autoturismului la sediul transportatorului autorizat/în locul stabilit de comun acord 
în contract, la încetarea acestuia sau a activităţii în cadrul respectivei societăţi comerciale, sau a 
celorlalte echipamente aflate în dotarea autoturismului. 

- neanunţarea suspendării dreptului de a conduce (ridicarea permisului de conducere şi implicit a 
certificatului de atestare a pregătirii profesionale) şi efectuarea serviciului public de transport în 
regim de închiriere, în aceste condiţii. 

(3) Transportatorul autorizat are obligaţia de a solicita la angajarea fiecărui conducător auto dovada că 
acesta este inclus în baza de date a autorităţii de autorizare din Primăria Municipiului Bucureşti. Pe baza 
dovezii, conducător auto atestat solicită în scris autorităţii de autorizare cazierul de conduită 
profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare. 
(4) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii copiilor conforme, solicită persoanei desemnate, care 
reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor conducătorilor auto utilizaţi în 
baza de date a autorităţii publice locale. 
(5) Abaterile grave de la conduita profesională pot constitui motivele reţinerii şi retragerii autorizaţiei de 
transport, precum şi ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de 
competenţă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor 
primite. 
 

CAPITOLUL X - R ĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 
Art. 55 
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, 
civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
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utilităţi publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Legii nr. 38/2003 a 
transportului în regim de taxi, modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007, precum şi ale actelor 
normative din domeniul transporturilor rutiere. 
Art. 56 
(1) Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prezentului regulament, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum 
urmează: 
a) transportatorii autorizaţi/operatorii economici, cu amendă de la 2500 lei la 5000 lei; 
b) conducătorii auto, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei. 
(2) Conform art. 5 din Legea nr. 11 din 1991 privind combaterea concurenţei neloiale, modificată şi 
completată constituie infracţiune de concurenţă neloială şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 
ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei folosirea unei firme, mărci, unui desen sau model 
industrial, unei embleme sau unui ambalaj, a însemnelor, înscrisurilor, interioare/exterioare sau a 
elementelor de caroserie de culoare specifice serviciului public de transport în regim de taxi stabilite de 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt 
comerciant, precum şi producerea în orice mod, oferirea spre vânzare sau vânzarea unor servicii purtând 
menţiuni false privind mărcile, desenele sau modelele industriale, alte tipuri de proprietate intelectuală 
cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele 
asemenea, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce 
în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. 
Art. 57 
(1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept 
consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a 
serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme atribuite pe baza autorizaţiei 
respective. 
(2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în condiţiile prevăzute de lege şi de norme, precum şi în 
cazul refuzului operatorului de transport/operatorului de transport de a se supune controlului. 
(3) Reţinerea unei copii conforme se va efectua în condiţiile prevăzute de lege şi de norme, precum şi în 
cazul neprezentării documentelor necesare efectuării în condiţii e legalitate, siguranţă şi confort a 
serviciului public de transport local - RENT CAR. 
(4) Contestarea măsurii de retragere a autorizaţiei de transport sau a copiei conforme ca măsură 
complementară se poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 56^1 alin. (3) din lege. 
 

CAPITOLUL XI - DISPOZI ŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Art. 58 
(1) Vizarea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare pe baza cererii 
transportatorului autorizat, depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii acesteia. 
(2) Vizarea constă în aplicarea pe verso a unui timbru/hologramă ce cuprinde data de valabilitate / 
eliberarea unei noi autorizaţii de transport şi se realizează pe baza documentaţiei prevăzută la Art. 16 din 
prezentul regulament . 
(3) Tariful  pentru vizare este egal cu tariful  pentru eliberarea autorizaţiei de transport. 
(4) - În cazul în care transportatorul autorizat nu a solicitat vizarea autorizaţie de transport, în termenul 
precizat la alin. (1) autorizaţia de transport va fi retrasă. 
Art. 59 
(1) În vederea corelării dimensiunii şi continuităţii serviciilor respective de transport de persoane cu 
fluxurile de utilizatori şi cerinţele acestora, precum şi cu modul de realizare a transportului public local 
de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente, numărul maxim al copiilor conforme stabilit 
poate fi redimensionat anual. 
(2) Procedura de redimensionare anuală a numărului maxim de copii conforme pentru executarea 
serviciului de transport persoane în regim de închiriere se declanşează în situaţia în care până la 
sfârşitului anului în curs, cererea din partea solicitanţilor sau oferta din partea autorităţii de autorizare, 
este în creştere şi respectiv, este neacoperită, în limita procentului de 3 %.  
Art. 60 
(1) Regulile generale privind modul de stabilire a preţurilor prestaţiei şi a tarifelor sunt următoarele: 



 18

a) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de închiriere se precizează 
în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli: 

1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să 
acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului; 
2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 
caz; 

(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicării prevederilor prezentului articol. 
Art. 61 
Primirea documentelor în vederea autorizării persoanelor juridice în vederea efectuării transportului în 
regim de închiriere, conform prezentului regulament se va efectua la Registratura Primăriei Municipiului 
Bucureşti, în termen de 15 de zile de la aprobarea prezentului regulament, după care se declanşează 
procedura de atribuire a copiilor conforme, prin publicarea anunţului de depunere a cererilor de înscriere 
în procedură. 
Art. 62 
(1) Serviciile de transport în regim de închiriere pot fi executate numai de către transportatorii autorizaţi 
de către autoritatea de autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a acestor servicii. 
(2) Serviciile de închiriere autoturisme pot fi executate numai de către transportatorii autorizaţi de către 
autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici, 
în baza contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de închiriere (în 
cazul prevăzut de art. 13 alin. (3) din Norme) sau a copiilor conforme a certificatului de înregistrare la 
registrul comerţului, după caz. 
(3) Conform art. 31 din Ordinul MIRA nr. 356/2007, odată cu finalizarea procedurii de eliberare a 
copiilor conforme a autorizaţiilor de transport se demarează procedura de încheiere a contractelor de 
atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor copiilor conforme 
obţinute prin procedura de atribuire. 
(4) Până la ridicarea contractului prevăzut la alin. (4) de către transportator, acestea îşi produc efectele 
legate de respectarea obligaţiilor profesionale, de la data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a 
acestora. 
(5) Neprezentarea pentru semnarea sau ridicarea contractului de atribuire în gestiune delegată, în termen 
de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, dar nu mai târziu de data de 30.06.2009 
se consideră nerespectare repetată a clauzelor contractuale şi va avea drept consecinţă retragerea 
autorizaţiei de transport, pierderea calităţii  de transportator autorizat şi anularea contractului respectiv. 
Art. 63 
Drepturile şi obligaţiile patronilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă din 
domeniul transporturilor rutiere locale sunt prevăzute şi sunt obligatorii pentru toţi transportatorii 
autorizaţi, conform prevederilor contractului colectiv de muncă nr. 872/21.03.2007 unic la nivel ramurii 
de transporturi locale pe anii 2007-2011. 
Art. 64 
Sumele provenite din activitatea de autorizare, precum şi cota din amenzile aplicate pentru încălcarea 
legislaţiei în vigoare, constituie venituri la bugetul local al Municipiului Bucureşti. 


