
EXTRAS din Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 178/21.04.2008  
privind aprobarea REGULAMENTULUI-CADRU, a caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în 

gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local  în regim de taxi pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti 

 
SECŢIUNEA 2. Criterii de departajare şi punctaje 

 
ART. 55 
(1) Criteriile de departajare vor fi: 
C.1) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, conform cărţii de identitate a autovehiculului; 

- până la 1 an (2007)  20 puncte; 
- între 1 şi 2 ani (2006)  16 puncte; 
- între 2 şi 3 ani (2005)  12 puncte; 
- între 3 şi 4 ani (2004)    8 puncte; 
- între 4 şi 5 ani (2003)     4 puncte; 

 total = 60 puncte 
C.2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, dovedită prin cartea de identitate 
a autovehiculului; 
 - EURO 5   30 puncte 
 - EURO 4   20 puncte 
 - EURO 3   10 puncte 
 - EURO 2 sau sub    0 puncte 

 total = 60 puncte 
C.3) volumul portbagajului util;  

- până la 150 dm3      0 puncte 
- între 151 – 250 dm3      2 puncte 
- între 251 – 350 dm3      4 puncte 
- între 351 – 450 dm3     6 puncte 
- între 451 – 550 dm3     8 puncte 
- peste 551 dm3   10 puncte  

 total = 30 puncte 
C.4) echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat; 

- prezenţă instalaţie pentru aer condiţionat   20 puncte 
- lipsă instalaţie pentru aer condiţionat     0 puncte 

  total = 20 puncte 
C.6) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul 
din faţă/pasagerii din spate; 

- nici un airbag     0 puncte 
- 1 airbag   10 puncte 
- între 2 şi 4 airbaguri  20 puncte 
- peste 4 airbaguri  30 puncte 

 total = 60 puncte 
 
(2) În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face eliminatoriu ţinându-se cont în următoarea ordine 
de criteriile: C.1, C.6, C.4 şi vechimea efectivă a taximetristului atestat profesional, conform legii nr. 
38/2003, modificată şi completată.  
 
(3) Elementele prevăzute la art. 55 lit. c), d), f) şi h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului 
de agreare, emis conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 3/07.01.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în 
regim de taxi sau în regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de 
taxi. 


