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SERVICIUL AUTORIZĂRI, COMERCIAL, TRANSPORT 
AUTORITATEA DE AUTORIZARE 

 
 

ANUNȚĂ 
 

Deschiderea procedurii de atribuire a unui număr de 40 autorizații taxi 
pentru transportul de persoane în regim de taxi, fără a fi necesară înscrierea în 

lista de așteptare 
 

A. Următoarele autorizații taxi, identificate după numărul de ordine, vor fi supuse 
procedurii de atribuire: 025; 037; 058; 073; 082; 083; 089; 090; 093; 095; 101; 108; 
111; 116; 119; 121; 131; 143; 149; 154; 156; 160; 164; 165; 166; 167; 180; 184; 188; 
189; 202; 210; 212; 218; 221; 224; 226; 227; 236; 244. 

Dosarele de participare la atribuire, ale transportatorilor autorizați, vor fi 
depuse la Biroul unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman, până la data limită de 
21.10.2022, după următorul program: luni – joi între orele 08,00 – 16,30 și vineri între 
orele 08,00 – 14,00. 
 

B. Dosarul de participare va conține următoarele documente: 
a) cerere de participare la procedura de atribuire (anexa nr. 12 din H.C.L. nr. 

53/25.02.2021); 
b) declarația pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă (anexa 

nr. 20 din H.C.L. nr. 53/25.02.2021); 
c) declarație pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maxim 6 

luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, 
cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru 
obținerea punctajelor (anexa nr. 21 din H.C.L. nr. 53/25.02.2021); 

d) scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat 
fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul 
autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute 
la lit. b. 



Documentele vor fi depuse, până la data și ora menționate mai sus, într-un plic 
netransparent, sigilat, purtând numele și adresa transportatorului autorizat, făcând 
mențiunea ”Participant la procedura de atribuire autorizații taxi”.   
      

C. În data de 31.10.2022, va fi anunțată lista cu transportatorii autorizați care au fost  
admiși să intre în etapa finală de evaluare.  
 Transportatorii autorizați nemulțumiți de rezultatul evaluării efectuate, vor putea 
depune contestații la Biroul unic, în termen de 24 ore după data afișării listei la sediul 
autorității de autorizare. 
 În urma analizei și soluționării contestațiilor, până la data de 07.11.2022 va fi 
afișat procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare. 

Până la data de 08.11.2022 va fi publicată lista cu rezultatul final al evaluărilor 
efectuate, prin afișare la sediul Municipiului Roman și postare pe site-ul instituției. 

Procedura de eliberare a autorizațiilor taxi începe la data de 09.11.2022, urmând a 
se încheia în maximum 10 zile. 

În caz de neridicare a autorizațiilor în termen de 15 zile de la data atribuirii, se 
pierde dreptul deținerii acestora, autorizațiile urmând a fi redistribuite. 
 

Criteriile de departajare care se acordă, conform anexei nr. 8 din H.C.L. nr. 53 din  
25.02.2021, sunt următoarele: 
1. Vechimea autovehiculului de la data fabricației 
2. Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro 
3. Vechimea în activitatea de taximetrie (în ani) 
4. Capacitatea cilindrică (în cmc) 
5. Volumul util al portbagajului (litri) 
6. Dotarea cu instalație de aer condiționat (da / nu) 
7. Dotări suplimentare ( dispozitiv GPS, perete despărțitor, dispozitiv de plată prin card, 
dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client) 
8. Gradul de protecție a pasagerilor (număr airbag-uri) 
9. Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate. 
 Punctajele care se acordă sunt prevăzute în anexa nr. 31 din H.C.L. nr. 53 din 
25.02.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 31 
                                                                     TABEL PUNCTAJ 

Nr 
crt 

Definirea  
criteriului 

Element al criteriului 
 de evaluare 

Punctaj acordat 

1 Vechimea autovehiculului 
de la data fabricației 

a. sub 1an  10 puncte 
b. între 1 - 2 ani (inclusiv 2 ani) 8 puncte 
c. între 2 - 3 ani (inclusiv 3 ani) 6 puncte 
d. între 3 - 4 ani (inclusiv 4 ani) 4 puncte 
e. între 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  6 puncte 

d. euro 5 4 puncte 
e. euro 4  2 punct 

3 Vechimea în activitatea de 
taximetrie 

a. peste 8 ani 10 puncte 
b. între 6 si 8 ani 8 puncte 
c. între 4 si 6 ani 6 puncte 
d. între 2 si 4 ani 4 puncte 
e. între 1 si 2 ani 2 puncte 
f. sub un an  1 punct 

4 Parcul auto deținut a. în proprietate 10 puncte 
b. în leasing 8 puncte 

5 Capacitatea cilindrică a. peste 1800 cmc 10 puncte 
b. între 1400 – 1800 cmc 8 puncte 
c. între 1000 – 1400 cmc 6 puncte 
c. sub 1000 cmc 4 puncte 

6 Volumul util al 
portbagajului (litri)  

a. peste 500 l 10 puncte 

b. între 300 – 500 l 6 puncte 
c. sub 300 l 2 puncte 

7 Dotarea cu instalație de aer 
condiționat 

a. existentă 10 puncte 

b. inexistentă 0 puncte 
8 Dotări suplimentare a. dispozitiv GPS 5 puncte 

b. perete despărțitor 5 puncte 
c. dispozitiv de plată prin card 5 puncte 
d. dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor 
făcute de client 

5 puncte 

9 Gradul de protecție a 
pasagerului/pasagerilor  

a. peste 4 airbag-uri 10 puncte 
b. între 1 și 3 airbag-uri 5 puncte 

10 Posibilitatea asigurării reale 
a prezenţei autovehiculului 
în activitate  

a. minimum 8 ore pe zi lucrătoare  10 puncte 
b. minimum 4 ore pe zi lucrătoare  5 puncte 

 

 
NOTĂ:  

- transportatorii autorizați interesați să participe la procedura de atribuire a autorizațiilor 
taxi, pot obține relații suplimentare, precum și formularele tip de la Biroul unic din 
cadrul Primăriei Municipiului Roman; 
- neîndeplinirea condițiilor de valabilitate, declarația falsă sau lipsa documentelor 
menționate la punctul B, atrage excluderea solicitantului din procedura de atribuire. 
- autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să aibă 
vechimea de la data fabricației de maximum 5 ani conform cărții de identitate / certifica- 
tului de înmatriculare. 



- autoturismele pentru care se dorește obținerea autorizației taxi trebuie să fie 
proprietatea transportatorului autorizat sau să fie deținute, în termen de maximum 6 
luni, în baza unui contract de leasing sau să prezinte scrisoarea de garanție în cuantum 
de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat autovehiculul. 
 
           Avizat, 
      Director executiv D.J.A.P.,                                                Şef S.A.C.T.,                        
          Camelia RUSU                                                    Valeriu C. VARTOLAŞ 
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