
 
 

Anexa 2 la HCL nr.459/2019 
Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare 

 
Nr. inmatriculare ……………………..…........... Marca/model........................................................................., Anul fabricatie............ 

 
Transportator; Nume, prenume şi semnătură reprezentant legal ……………….........................…...................................……………… 

CRITERII DE DEPARTAJARE  PUNCTAJ ACORDAT 

vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei 

până la 1 an  100 puncte          

între 1 şi 3 ani  60 puncte 

între 3 şi 5 ani  40 puncte 

peste 5 ani  0 puncte 

emisiile de CO2  ale autoturismului (g/km) 

0 (zero) g/km  100 puncte 
între 1 şi 50 g/km  50 puncte 

între 51 şi 100 g/km  30 puncte 

peste 100 g/km  0 puncte 

norma de poluare 

EE (electrice) sau FCV (hidrogen)   150 puncte 

peste euro 7  80 puncte 

euro 7  40 puncte 

euro 6  20 puncte 

euro 5  10 puncte 

volumul util al portbagajului 

peste 500 litri  20 puncte 
între 400 şi 500 litri  15 puncte 

între 300 şi 400 litri  10 puncte 

între 200 şi 300 litri  5 puncte 

sub 200 litri  0 puncte 

instalaţie pentru aer condiţionat 
existentă    50 puncte 

inexistentă  0 puncte 

 
 
nr.  airbag-uri pentru pasageri  
 
 
 

peste 4 airbag-uri         25 puncte 

3 sau 4 airbag-uri    20 puncte 

2 airbag-uri  15 puncte 

1 airbag  10 puncte 

vechimea transportatorului în activitatea de 
transport persoane în regim de taxi 

peste 10 ani            15 puncte 

între 5 şi 10 ani       10 puncte 

între 1 şi 5 ani  5 puncte 

sub 1 an  0 puncte 

posibilitatea asigurării, în mod real, a prezenţei 
autovehiculului în activitatea de transport în 
regim de taxi (corelată cu numărul conducătorilor 
auto salariaţi şi prevederile Codului Muncii) 

peste 8 ore/zi lucrătoare 
 
 

10 puncte 

8 ore/zi  lucrătoare   0 puncte 

modul de deţinere a autovehiculului 
în proprietate   5 puncte 

în baza unui contract de leasing   0 puncte 

posibilitatea achitării contravalorii transportului  
cu cardul   10 puncte 

cash   0 puncte 

autoturism adaptat transportului persoanelor cu 
handicap care utilizează fotoliul rulant 

da   20 puncte 
nu   0 puncte 

perete despărţitor între locurile din faţă şi cele 
din spate 

existent   5 puncte 
inexistent   0 puncte 

sistem de monitorizare GPS 
existent   5 puncte 
inexistent   0 puncte 

modul de dispecerizare a activităţii 
prin dispecerat propriu  10 puncte 
cu contract de dispecerizare    0 puncte 

PUNCTAJUL  TOTAL OBTINUT   


