
Anexa nr. 15 la Regulament 

TABEL privind criteriile de departajare şi punctajul aferent acordat 

Vechimea autovehiculului 

0 an(anul curent) 60 puncte 

1 an 50 puncte 

2 ani 40 puncte 

3 ani 30 puncte 

4 ani 20 puncte 

5 ani 10 puncte 

Norma de poluare 

electric 120 puncte 

hybrid 80 puncte 

peste euro 6 40 puncte 

euro 6 30 puncte 

euro 5 20 puncte 

euro 4 10 puncte 

Volumul util al portbagajului 

peste 500 litri 40 puncte 

între 400 şi 500 litri 30 puncte 

între 300 şi 399 litri 20 puncte 

între 200 şi 299  litri 10 puncte 

sub 200 litri 0 puncte 

Tipul instalaţiei de climatizare 

cu reglare automată 

dubluclimatronic   
40 puncte 

cu reglare automată - 

climatronic            
30 puncte 

cu reglare manuală - AC                                20 puncte 

fără instalaţie de climatizare 0 puncte 

Numărul elementelor de protecţie (airbag-

uri) pentru pasageri 

peste 8 airbag-uri        60 puncte 

7-8 airbag-uri        50 puncte 

5-6 airbag-uri        40 puncte 

3-4 airbag-uri        30 puncte 

2 airbag-uri   20 puncte 

1 airbag 10 puncte 

nici un airbag 0 puncte 

Echiparea cu ABS 
existent 20 puncte 

inexistent 0 puncte 

Vechimea transportatorului în activitatea 

de transport în regim de taxi dovedit cu 

autorizație de transport 

peste 15 ani 50 puncte 

peste 12 până la 15 ani 40 puncte 

peste 9 până la 12 ani 30 puncte 

peste 6 până la 9 ani 20 puncte 

peste 3 până la 6 ani 10 puncte 

de la 0 până la 3 ani 0 puncte 

Posibilitatea asigurării prezenţei 

autovehicului în activitate de minim 8 ore 

pe zi lucrătoare 

de la 8 până la 12 ore 10 puncte 

peste 12 ore 20 puncte 

Modul de deţinere a autovehiculului 
în proprietate 20 puncte 

în baza unui contract de leasing 10 puncte 

Sistem de monitorizare GPS 
existent 20 puncte 

inexistent 0 puncte 

Posibilitatea achitării contravalorii 

transportului  

cu cardul 50 puncte 

cash 0 puncte 

Dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor 

făcute de client 

existent 10 puncte 

inexistent 0 puncte 

Perete despărţitor între locurile de faţă şi   

cele din spate 

existent 10 puncte 

inexistent 0 puncte 


