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ANUNŢ  

 

   I. Municipiul Focşani are disponibile următoarele autorizatii: 

PROCEDURA I - 17 autorizaţii taxi disponibile pentru orice tip de autoturisme (maxim 5 

locuri) cu următoarele numere de ordine:12, 13, 15, 16, 24, 30, 36, 37, 40, 45, 48, 49, 50, 57, 

59, 73, 82.  

 PROCEDURA II -18 autorizaţii taxi disponibile pentru autoturisme (maxim 5 locuri) 

electrice, hibride şi benzină +GPL cu următoarele numere de ordine: 90, 102, 103, 104, 108, 

120, 122, 123, 179, 180, 196, 238, 292, 332, 347, 383, 394, 473. 

II. Data limită până la care pot fi depuse fizic sau online  cererile de participare la cele două 

proceduri este 25.01.2021. 

III. Solicitanţii cuprinşi în lista de aşteptare taxi  înscrişi până la data de 27 AUGUST 2020 

sunt  următorii:  

1. SILEN TRANSPORT S.R.L. – cererea nr. 65835/14.10.2016/21.03.2018; 

2. SĂCĂLUŞ IONEL  P.F.A. –  cererea nr. 80677/28.11.2016; 

3. DIAGENIANA SPEED S.R.L. – cererea nr. 63706/27.07.2018 ; 

4. LAZĂR TUDORIŢA I.I. – cererea nr. 14190/28.02.2017; 

5. STAR ADATAX S.R.L. – cererea nr. 38321/29.05.2017; 

6. ANDREIDAV FAST SRL.- cererea nr. 38919/31.05.2017; 

7. ARONABILE S.R.L. – cererea nr. 42865/19.06.2017; 

8. CAMYAN MAR EVENT S.R.L. – cererea nr. 60592/25.08.2017; 

9. ŢUCHEL IOAN P.F.A. – cererea nr. 89442/27.11.2017; 

10. MAXKREATIV NAILS S.R.L. – cererea nr. 18044/02.03.2018 

11. EVENTS FOR ALL BUSINESS S.R.L. – cererea nr. 59869/13.07.2018 ; 

12. NAZARIE GEORGEL P.F.A – cererea nr. 26717/28.03.2018; 

13. FLOREA GABRIEL P.F.A. – cererea nr. 29781/08.04.2018; 

14. RIFNAZ MAR S.R.L. – cererea nr. 34875/24.04.2018 ; 

15. LIVSTABYAN S.R.L. – cererea nr. 50696/15.06.2018 ; 

16. CRISTIAMI GLOBAL S.R.L. – cererea nr. 58028/09.07.2018 ; 

17. MUNTEANU MIHAIL P.F.A. – cererea nr. 68049/10.08.2018 ; 

18. SEBYDAS TAX S.R.L. – cererea nr. 63529/26.07.2018 ; 

19. ILIE NICOLAE P.F.A. – cererea nr. 72664/28.08.2018 ; 

20. LORION TAX STRATEGY S.R.L. – cererea nr. 92645/26.10.2018 ; 

21. MIKA STAVAR TAXI S.R.L. – cererea nr. 99652/15.11.2018 

22. MOVE SERDAL S.R.L. – cererea nr. 106261/05.12.2018 ; 
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23. ALERT LIVICAR S.R.L. – cererea nr. 11591/11.02.2019 ; 

24. FAST DIABLO STAFF S.R.L. – cererea nr. 11593/11.02.2019 

25. VULPENT CAR S.R.L. –cererea nr. 27548/22.03.2019; 

26. BOSTĂNICĂ ALEXANDRU CĂTĂLIN P.F.A. – cererea nr. 89750/19.09.2019 ; 

27. ANTAXI ANCORA S.R.L. – cererea nr. 97345/09.10.2019 ; 

28. IOBASRENT TUCOBAS S.R.L. – cererea nr. 112613/18.11.2019 ; 

29. GABYLUNGUVAS S.R.L. – cererea nr. 4033/16.01.2020 ; 

30. CZM MABEVAD S.R.L. – cererea nr. 13654/11.02.2020 ; 

31. TUCOBAS TRANS S.R.L. – cererea nr. 14918/13.02.2020 ; 

32. REINAREB SPEED S.R.L. – cererea nr. 16798/18.02.2020 ; 

33. VASILE RADU P.F.A. – cererea nr. 17286/19.02.2020 ; 

34. MAFOPETAL S.R.L. – cererea nr. 18370/20.02.2020 ; 

35. OLDNICPOTON S.R.L. – cererea nr. 18469/20.02.2020 ; 

36. BASUC IONEL P.F.A. – cererea nr. 22172/27.02.2020 ; 

37. IOBAMMOG CHIP S.R.L. – cererea nr. 24906/04.03.2020 ; 

38. ALSEB TRANS TOUR S.R.L. – cererea nr. 25452/05.03.2020 ; 

39. TUCO SERV S.R.L. – cererea nr. 25464/05.03.2020 ; 

40. OLTIVIA SELTAX S.R.L. – cererea nr. 25483/05.03.2020 ; 

41. ENCOS SPEED S.R.L. – cererea nr. 26068/06.03.2020 ; 

42. DMC VECARM S.R.L. – cererea nr. 26265/06.03.2020 ; 

43. PADIEL TAXI S.R.L. – cererea nr. 26419/09.03.2020 ; 

44. COSTICĂ VASILE P.F.A. – cererea nr. 27662/11.03.2020 ; 

45. LIVIAN CAR TAXI S.R.L. – cererea nr. 28220/12.03.2020 ; 

46. SEVIAN CAR S.R.L.  – cererea nr. 28223/12.03.2020 ; 

47. HARD TRANSUNG BUSINESS S.R.L. – cererea nr. 34334/08.04.2020 ; 

48. TAXITUV ENK S.R.L. – cererea nr. 50050/05.06.2020 ; 

49. VULPET SPEED S.R.L. – cererea nr. 62089/13.07.2020 ; 

50. PUFULETE ŞTEFAN I.I. – cererea nr. 63505/16.07.2020 ; 

51. CHR2020 TAXILDR S.R.L. - cererea nr. 64956/21.07.2020 ; 

52. TRAVENTIN S.R.L. – cererea nr. 75863/24.08.2020.   

IV.Documentele care trebuie depuse sunt următoarele:  

a) cererea de participare la procedura de atribuire; 

b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă; 

c)  declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine autoturism(e), în termen de 

maxim 6 luni de la atribuire, 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)  copia certificatului de înmatriculare şi copia cărţii de identitate a autoturismului cu 

menţiunea “conform cu originalul”, în cazul când transportatorul autorizat declară că deţine 

autoturism la data participării la procedura de atribuire; 
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e) documentul emis de producător/reprezentantul legal autorizat cu specificaţiile tehnice 

ale autoturismului, în cazul când transportatorul autorizat declară că va deţine autoturism în 

termen de 6 luni de la atribuire; 

f) 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. c). 

g)  declaraţie pe propia răspundere a transportatorului autorizat privind menţinerea 

condiţiilor de acordare a autorizaţiei de transport  deţinută. 

V.  Data anunţării rezultatului atribuirii va fi 12.02.2021. 

VI. Începând cu data de 26.03.2021 va fi demarată procedura de eliberare a 

autorizaţiilor taxi. 

VII. Conform anexei la H.C.L. nr. 140/2020, privind aprobarea  Regulamentului de 

organizare si executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului 

Focsani, criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt următoarele:  

(1) Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte după următoarele criterii: 

a) vechimea autovehiculului de la anul fabricaţiei: 

- până la 1 an ................................................................................................. 25 puncte; 

- de la 1 la 2 ani .............................................................................................20 puncte; 

- de la 2 la 3 ani ............................................................................................. 15 puncte; 

- de la 3 la 4 ani ............................................................................................  10 puncte; 

- de la 4 la 5 ani .............................................................................................. 5 puncte. 

 

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro : 

- EURO 6 ..................................................................................................... 25 puncte; 

- EURO 5 ..................................................................................................... 20 puncte; 

- EURO 4 ..................................................................................................... 15 puncte; 

 

c) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru 

pasagerul din faţă/pasagerii din spate: 

- peste 4 airbaguri .......................................................................................  6 puncte; 

- între 2 şi 4 airbaguri................................................................................... 4 puncte; 

- 1 airbag........................................................................................................ 2 puncte; 

 

d) dotări suplimentare ale autovehiculului: 

- dotare cu dispozitiv GPS prin dispecerat....................................................5 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS de monitorizare..................................................4 puncte; 

- dotare cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar şi plăţi 

online….........................................................................................................5 puncte; 
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- dotare cu perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi.....................5 puncte;  

- dotare cu dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client…….5 puncte; 

 

e) Volumul portbagajului util: 

- peste 551 litri ................................................................................................10 puncte; 

- între 501 – 550 litri ........................................................................................8 puncte; 

- între 451 – 500 litri ........................................................................................6 puncte; 

- între 350 – 450 litri.........................................................................................4 puncte; 

- sub 350 litri.....................................................................................................2 puncte; 

 

f) Echipare cu instalatie de climatizare: 

- prezenţă instalaţie de aer condiţionat ……………..............................… 5 puncte; 

 

g) Modul de deţinere al autovehiculului: 

- autovehicul deţinut în proprietate............................................................ 10 puncte; 

- autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing………………..........8 puncte;  

 

h) clasificarea autovehiculului după tipul de combustibil sau de sursă de putere: 

- autovehicul electric...................................................................................  45 puncte; 

- autovehicul hibrid......................................................................................  35 puncte; 

- autovehicul cu instalaţie mixtă (benzină+GPL)......................................... 30 puncte; 

- autovehicul cu motor pe benzină................................................................ 20 puncte; 

- autovehicul cu motor diesel........................................................................ 10 puncte; 

 

i) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în 

regim de taxi: 

- 1 punct pentru fiecare an de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de 

transport în regim de taxi; 

 

j) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate: 

- activitate de peste 8 ore pe zi........................................................................5 puncte; 

 

                          COMPARTIMENTUL TRANSPORT URBAN         

                                                    


