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NOTĂ: 
1. Modelul LISTEI DE TARIFE se descarcă de pe site-ul www.pmb.ro  (meniul „Servicii….”, 

submeniul „Transporturi/Drumuri…..”, ”Autorizaţii Taxi….”), se completează (*), se semnează 

de către  transportatorul autorizat (prin persoana desemnată - în cazul societăţilor comerciale) 

şi se ştampilează (**) de transportatorul autorizat. 

 
Caracterele cifrelor de tarif sunt MAJUSCULE, de culoare NEGRU, tip ARIAL BOLD 33, iar 

scrierea lor se va face numai prin imprimare electronică. Nu se admit alte completări, ştersături, 

scris de mână, etc. Valorile tarifelor de distanţă (zi/noapte), sunt calculate cu 2 zecimale şi 

separator (virgulă) pentru unităţile subunitare – bani. 

Lista de tarife practicate se întocmeşte/ înlocuieşte, în dublu exemplar (1 exemplar - rămâne 

la Autoritatea de autorizare), de către transportatorul autorizat, prin aceeaşi procedură, ori de câte 

ori cel puţin unul din tarife se modifică şi se prezintă de îndată pentru semnare şi ştampilare „Viză 

pentru conformitate” la Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia  Transporturi, Drumuri, 

Sistematizarea Circulaţiei. Odată cu această solicitare se vor depune şi documentaţiile legale pe 

baza cărora s-au fundamentat tarifele conform legislaţiei specifice în vigoare. 

După obţinerea vizei pentru conformitate LISTA DE TARIFE se va plastifia şi se va afişa, în 

interiorul taxiului pe bordul acestuia, pe toată durata de executare a serviciului public de transport 

persoane în regim de taxi, la loc vizibil, lângă aparatul de taxat, în vederea identificării de către 

client şi de către organele de control abilitate. 

 
 
 
 
 
 

                        

 

 

LISTĂ DE TARIFE 

Data emiterii: …………….…. 
 

Tarife practicate 
Pe timp de ZI  

(între orele 06.00-22.00) 
Pe timp de NOAPTE  

(între orele 22.00-06.00) 

Pornire (lei) 

  Distanţă (lei / km) 

Staţionare (lei / oră)   
 
Pentru RECLAMAŢII/SESIZĂRI vă puteţi adresa:  

ÎN SCRIS, la Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti   

        Bd. Libertăţii, nr. 18,  bl.104, sector 5, fax 021/318.06.87, e-mail office@plmb.ro 

        Primăria Municipiului Bucureşti – Registratură: Bd. Regina Elisabeta, nr.42, sector 5 

TELEFONIC, la 021/9752, 021/318.06.86 

 

(*) Denumirea titularului legal al autorizaţiei taxi Nr : ……….           
 ………………………………….……………………..  

Adresa : Str. ………….………..…………………..……  Nr. …… Sect. …… 

Tel. dispecerat (fix, mobil): ………….………………….................. 

Denumire dispecerat …………………………………….. 

 

 

 

L.S.S. 
PERS. DES. 

TRANSP. 
AUT. 

VIZĂ pentru 
L.S.S. 

P.M.B. 

** 

http://www.pmb.ro/


După obţinerea vizei pentru conformitate LISTA DE TARIFE se va plastifia şi se va afişa, în 

interiorul taxiului pe bordul acestuia, pe toată durata de executare a serviciului public de transport 

persoane în regim de taxi, la loc vizibil, lângă aparatul de taxat, în vederea identificării de către 

client şi de către organele de control abilitate. 

Cf. art. 35 alin (2) din lege “Taxiul trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, o listă 
care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele 

de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila 

primăriei, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto”. 

Cf. art. 55 alin (2) lit. a) din lege Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 500 lei la 1.000 lei aplicabilă taximetristului pentru nerespectarea prevederilor art. 35 
alin. (2). 

 

Pentru informarea clienţilor şi a taximetriştilor, cu titlu “Opţional”, se poate afişa, în aceleaşi 

condiţii (formă, aspect, dimensiuni, descărcare formular tipizat, etc.) ca pentru LISTA DE TARIFE 

şi o LISTĂ cu EXTRASE referitoare la TARIFE , conform model. 

  

LISTĂ cu EXTRASE referitoare la TARIFE din LEGEA nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi, publicată în Monitorul Oficial nr. 527 din data de 03.08.2007 

 
Art. 11. – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: 
b) aparat de taxat – aparat …, compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat electronic fiscal care, montat la loc vizibil pentru client calculează 
şi afişează preţul de plată, emite un bon client la sfârşitul cursei şi memorează datele privind activitatea taxiului în scopul supravegherii sale fiscale. 
f) bon client – bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, mărfuri  sau bunuri în regim de taxi,  emis numai de aparatul de marcat 
electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document 
justificativ pe baza căruia taximetristul încasează şi clientul execută plata prestaţiei respective;  
…… 
Art. 15.  
(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care-şi desfăşoară activitatea în Municipiul 
Bucureşti. 
…… 
Art. 42. – Bonul client trebuie să conţină următoarele elemente: a) numărul de telefon şi fax ale operatorului de transport; b) numărul bonului 
client, data şi ora; c) codul fiscal al transportatorului autorizat; d) numărul cursei; e) numele taximetristului; f) numărul de înmatriculare al 
autovehiculului taxi şi numărul autorizaţiei taxi; g) tariful de pornire; h) tariful de distanţă (lei/km); i) distanţa parcursă (km); j) tariful de 
staţionare (lei/oră); k) durata staţionării, care include şi durata de circulaţie sub viteza de comutare; l) durata cursei; m) tariful pentru 
încărcare/descărcare, dacă este cazul; n) preţul total al serviciului; o) valoarea şi cota T.V.A. aferentă.” 
…… 
Art. 49. – (1) Regulile generale privind modul de stabilire a preţurilor prestaţiei şi a tarifelor sunt următoarele: 
a) tariful de distanţă, lei/km, se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice şi de nivelul confortului oferit;  
d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi nivelul tarifelor de distanţă nu poate depăşi tarifele maximale de distanţă stabilite prin 
hotărârile autorităţii administraţiei publice a municipiului Bucureşti. Nivelul maxim al tarifelor de distanţă se stabilesc pe baza metodologiei 
realizată de A.N.R.S.C. şi a datelor furnizate  la cererea autorităţii cu ocazia consultării filialelor locale ale asociaţiilor definite la art. 54; 
e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ţine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră şi tariful de distanţă, exprimat 
în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;  
i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi 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 hotărârea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 
…… 
Cf. art. 52 alin (4) din lege Principalele obligaţii ale clienţilor: a) să achite preţul transportului executat; b) să solicite, să preia şi să păstreze bonul 
client la coborârea din taxi; c) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client; d) să 
nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective; f) să acorde sprijin taximetristului în cazul 
agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente; g) să 
sesizeze Primăria Municipiului Bucureşti şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor-Bucureşti, în legătură cu practici neconforme ale 
taximetristului care i-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate; h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu 
poartă centura de siguranţă. 

 Modelele din prezenta anexă sunt reprezentate la scara 1:1. 
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