
 MUNICIPIUL ROMAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Serviciul autorizări comercial transport                
Autoritatea de autorizare
E-mail: transport1@primariaroman.ro

ANUNŢĂ
 Începerea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de

persoane în regim de taxi, cu numerele de ordine: 082; 137; 167şi 227.

A. Cererile transportatorilor autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare vor fi depuse
la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman, zilnic, începând cu data de 
23/09/2019 până în data de 22/11/2019. după următorul program: luni – joi: 08,00 –  
16,30;  vineri: 08,00 – 14,00.

B. Transportatorii autorizaţi care au dreptul de a participa sunt:
1. S.C. OCTAVEL EXPRESS S.R.L.
2. S.C. ANKNAR S.R.L.

 Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedura, la care participă 
doar transportatorii autorizaţii cuprinşi în lista de aşteptare, vor fi atribuite în 
procedura a doua, la care poate participa orice solicitant care este transportator 
autorizat. Procedura a doua se va desfăşura în aceeasi zi, dupa finalizarea primei 
proceduri.  

C. Dosarul de participare va conţine următoarea documentaţie:
   a) cerere de participare la procedura de atribuire (cerere tip);
   b) autorizaţie de transport în original şi copie;
   c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau voi deţine, în termen de maximum 6 
luni, autovehicule, 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 
autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu 
deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la
 lit. a).

D. În data de 28/11/2019, va fi anunţată lista cu transportatorii autorizaţi care 
au fost admişi în etapa finală de evaluare. Transportatorii nemulţumiţi de rezultatul 
acestei prime evaluări efectuate vor putea depune contestaţii la Biroul Unic în termen 
de 24 ore după data afişării listei la sediul instituţiei.

E. Procedura de eliberare a autorizatiilor taxi începe pe data de 17/12/2019.

F. Criteriile de departajare sunt urmatoarele:
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Nr.
ctr.

Definirea criteriului Element al criteriului de evaluare
Punctaj
acordat

1

Vechimea autovehiculului de 
la data fabricaţiei

a.  sub 12 luni 10 puncte

b. intre 1 - 2 ani (inclusiv 2 ani) 8 puncte

c. intre 2 - 3 ani (inclusiv 3 ani) 6 puncte

d. intre 3 - 4 ani (inclusiv 4 ani) 4 puncte

e. intre 4 - 5 ani (inclusiv 5 ani) 2 puncte

2

Clasificarea autovehiculului 
conform normelor de 
poluare Euro

a. electric 10 puncte

b. hibrid 8 puncte

c. euro 6 4 puncte

d. euro 5 2 puncte

e. euro 4 1 puncte

3

Vechime în activitatea de 
taximetrie

a. peste 8 ani 10 puncte

b. între 6 şi 8 ani 8 puncte

c. între 4 şi 6 ani 6 puncte

d. între 2 şi 4 ani 4 puncte

e. între 1 an şi 2 ani 2 puncte

f. sub un an 1 punct

4
Parcul auto deţinut a. în proprietate 10 puncte

b. în leasing 8. puncte

5

Capacitatea cilindrică a. peste 1800 cmc 10 puncte

b. între 1400 şi 1800 cmc 8 puncte

c. între 1000 şi 1400 cmc 6 puncte

c.sub 1000 cmc 4 puncte

6

Volumul util al potbagajului 
(litri)

a. peste 500 l 10 puncte

b. între 300 – 500 l 6 puncte

c. sub 300 l 2 puncte

7
Dotarea cu instalaţie de aer 
condiţionat

a. existentă 10 puncte

b. inexistentă 0 punctre

8

Dotări suplimentare a. dispozitiv G.P.S. 5 puncte

b. perete despărţitor 5 puncte

c. dispozitiv de plată prin card 5 puncte

d. dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor 
făcutede clienţi

5 punct

9

Gradul de protecţie a 
pasagerului/pasagerilor

a. peste 8 airbag-uri 10 puncte

b. între 4 şi 8 airbag-uri 8 puncte

c. îintre 2 şi 4 airbag-uri 6 puncte

d. 2 airbag-uri 4 puncte

10
Posibilitatea asigurării reale 
a prezenţei autovehiculului 
în activitate

a. minim 8 ore pe zi lucrătoare 10 puncte

b. minimum 4 ore pe zi lucrătoare 6 puncte



G. Modalitatea de depunere si prezentare a documentatiei :
- documentele menţionate la punctul C se depun într-un plic netransparent şi închis 
corespunzator, până la data şi ora precizată în anunţul publicitar;
- plicul trebuie să fie marcat cu denumirea, adresa transportatorului autorizat şi 
inscripţia “ Participant la procedura de atribuire autorizaţii taxi ”.

NOTA : - Transportatorii autorizaţi din Lista menţionată la punctual B, interesaţi să participe
la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, pot obţine relaţii suplimentare precum şi formulare tip,
de la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman . 

    - Lipsa, declaraţia falsă sau neândeplinirea condiţiilor de valabilitate ale 
documentelor menţionate mai sus atrage excluderea din procedura de atribuire. 


