11. Activitatea de transport rutier în regim de taxi
Condițiile de licențiere
1.
2.

3.

4.

5.

Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu cadrul legislativ-normativ;

Temeiul legal

Art. 49 lit. a) al Legii nr. 150 din 17.07.2014 Codul
transporturilor rutiere
Dispunerea de un sediu, în incinta căruia se efectuează operaţiuni Art. 17 lit. a) şi art. 48 al Legii nr. 150 din 17.07.2014
tehnologice, se dirijează activitatea de transport, se păstrează documentele
de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a
personalului, precum şi documentele prevăzute la art. 48 la care trebuie să
aibă acces autorităţile de control în scopul verificării respectării legislaţiei
în vigoare;
Deţinerea în proprietate sau în leasing financiar a cel puţin o treime din Art. 17 lit. c), art. 63 alin. (1) şi art. 153 lit. c) ale Legii
vehiculele rutiere (autoturisme) de care dispune întreprinderea, dar nu mai nr. 150 din 17.07.2014
puţin de o unitate, conform următorului grafic:
– de la 1 ianuarie 2017 – cel puțin 20% din vehiculele rutiere de care dispune
întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar;
– de la 1 ianuarie 2018 – cel puțin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune
întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar.
Desfăşurarea operaţiunilor de deservire tehnică a vehiculelor rutiere deţinute, Art. 17 lit. d) al Legii nr. 150 din 17.07.2014
permanent şi eficient, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare,
într-un atelier de autoservice;
Art. 16 lit. b), art. 18 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 42
Dispunerea de cadre calificate:
 manager în transport rutier, care îndeplineşte condiţiile de lit. f), art. 43, art. 48 lit. g), lit. j) şi art. 49 lit. f) ale Legii nr. 150
competenţă profesională şi bună reputaţie, deţine certificat de din 17.07.2014; art. 9 alin. (3) al Legea nr. 451-XV din
competenţă profesională, valabil şi face dovada că este angajat al 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător; pct. 61 din Hotărîrea Guvernului nr. 854 din
operatorului de transport rutier.
28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de
 conducători auto ce dețin permise de conducere perfectate pe numele călători şi bagaje, pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 1434 din
lor, valabile pentru categoriile (subcategoriile) din care fac parte 07.11.2002 cu privire la măsurile de prevenire a conducerii
vehiculele rutiere eliberate de organele competente ale Republicii mijloacelor de transport în stare de ebrietate, ordinul MTID
Moldova sau ale țărilor semnatare ale Convenției asupra circulației nr. 158 din 13.10.2014.

rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi care au vechimea în
muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto,
deţinători de certificate de competenţă profesională valabile, eliberate
de centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională
autorizate de ANTA, adeverinţe medicale, conclizii consultative
narcologice valabile, eliberate o dată la doi ani, de Dispensarul
Republican de Narcologie şi cabinetele narcologice teritoriale;

Dispunerea de contractul de asigurare pentru persoanele transportate şi
bagajele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
7. Dispunerea de certificate de înmatriculare pentru vehiculele rutiere deţinute
în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere;
8. Dispunerea de contractele cu orice alt titlu decît de proprietate, în cazul în
care vehiculul rutier nu este deţinut în proprietate, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
9. Dispunerea de registre de evidenţă a controlului tehnic zilnic al
vehiculelor rutiere;
10. Deţinerea la sediul întreprinderii, a foilor de parcurs (perfectate în
corespundere cu instrucţiunile privind completarea şi prelucrarea foii de
parcurs pentru autoturisme;
11. Asigurarea, la locul amplasării bazei tehnico-materiale a întreprinderii
prevăzute la art. 17, a efectuării controlului treziei şi a examinărilor medicale
generale a conducătorilor auto nu mai rar de o dată la 12 ore de muncă;
6.

12. Dotarea vehiculelor cu aparate de taxat în stare de funcționare, legalizate,
verificate metrologic şi înregistrate la organul fiscal teritorial;
13. Dotarea autoturismelor cu lampă de taxi în stare funcţională;
14. Admiterea la efectuarea transportului rutier în regim de taxi doar a

autoturismelor care dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de
culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul
transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

Art. 48 lit. e) al Legii nr. 150 din 17.07.2014
Art. 17 lit. b) şi lit. c), art. 23 alin. (2) lit. d) şi art. 48 lit. f) ale
Legii nr. 150 din 17.07.2014;
Art. 48 lit. k) al Legii nr. 150 din 17.07.2014

Art. 48 lit. m) al Legii nr. 150 din 17.07.2014
Art. 48 lit. n) al Legii nr. 150 din 17.07.2014; ordinul
Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii
Moldova nr.108 din 17 decembrie 1998
Art. 49 lit. i) al Legii nr. 150 din 17.07.2014, pct. 1 şi 3 din
Hotărîrea Guvernului nr. 1434 din 07.11.2002 cu privire la
măsurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport în
stare de ebrietate
Art. 81 lit. a) al Legii nr. 150 din 17.07.2014, pct. 62 din
Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje
Art. 81 lit. b) al Legii nr. 150 din 17.07.2014, pct. pct. 62 şi 63
din Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje
Art. 81 lit. c) al Legii nr. 150 din 17.07.2014, pct. pct. 62,63 şi
64 din Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje

15. Respectarea reglementărilor în vigoare privind efectuarea o dată la 6 luni a art. 49 lit. j), art. 125 alin. (5) lit. a) ale Legii nr. 150 din
inspecţiei tehnice periodice;
17.07.2014, pct. 126 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr. 357 din
13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei
rutiere
16. Dispunerea de cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor cu Art.20 alin. (2) al Legii nr. 60 din 30.12.2012 privind
dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant. Transportarea dispozitivelor de mers
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
gratuit, fară aplicarea unor taxe suplimentare.
Nr.
d/o
1.*
2.

Lista documentelor ce se anexează
la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

Temeiul legal

Copia de pe certificatul sau de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau Art. 10 alin. (2) lit. a) al Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind
organizaţiei, eliberat de Camera Înregistrării de Stat
reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător
Actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi
anume:
Art. 23 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 150 din 17.07.2014; art. 57 al
 copia carnetului de muncă din care să rezulte că este angajată în funcţia
Legii nr. 154 din 28.03.2003 Codul muncii

de manager de transport rutier;




3*.

Art. 23 alin. (2) lit. a) şi art. 44 ale Legii nr. 150 din
copia certificatului de competenţă profesională valabil, eliberat de
17.07.2014, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 158 din 13.10.2014 al
centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
ANTA;
declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună Art. 18 şi art. 23 alin. (2) lit. a) ale Legii nr. 150 din 17.07.2014
reputaţie;
Art. 23 alin. (2) lit. a) şi art. 48 lit. j) ale Legii nr. 150 din
copia contractului individual de muncă.
17.07.2014; art. 56 şi art. 57 lit. b) şi art. 66 al Legii nr. 154 din
28.03.2003 Codul muncii

Extrasul din Registrul bunurilor imobile sau copia contractului de locaţiune a
imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv.

Art. 16, art. 17 lit. a) şi art. 23 alin. (2) lit. c) ale Legii nr. 150
din 17.07.2014

Copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere (autoturismelor) Art. 17 lit. b) şi lit. c), art. 23 alin. (2) lit. d) şi art. 48 lit. f) ale
deţinute în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de Legii nr. 150 din 17.07.2014; pct. 126 lit. b) din Hotărîrea
întreprindere, pentru care solicită copii conforme ale licenţei de transport rutier Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului circulaţiei rutiere
Notă: Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu
prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic. (art. 10 alin.(2) lit. b) al Legii nr. 451XV din 30.07.01 privind reglementarea prin licențiere a activitătii de întreprinzător).
* Documentele, care se verifică în baza ghiseului unic.
4*.

