
                                                                                                                                                Anexanr.6 la norme

1. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 5 se acorda puncte pe  ru fiecare autobuz care va fi utilizat 
la executarea traseului in functie de capacitatea de transport prevazuta pentru traseul 
respectiv.Autobuzele care depasesc capacitatea ceruta pentru traseul respective vor fi 
punctate.Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica.

2. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 5 se acorda puncte pentru dotarile fiecarui autobuz care va fi 
utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica

3. La nr. 3 din anexa nr. 5, se acorda puncte pentru dotarile fiecarui autobuz care va fi utilizat 
la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se face media aritmetica

4. La acordarea punctelor în functie de criteriul nr. 4 din anexa nr.    se acorda puncte pentru 
fiecarea utobuz care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se 
face media aritmetica.

5. La acordarea punctelor în functie de criteriul nr. 5 din anexa nr. 5, se acorda puncte pentru 
fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleaza si apoi se 
face media aritmetica. Numarul de ani se stabileste în functie de anul fabricatiei înscris în 
certificatul de înmatriculare sau cartea de identitatea autobuzului, fara a se lua în 
considerare luna din an.

6. La acordarea punctelor în functie de criteriul nr. 6 din anexa nr. 5, se acorda puncte pentru 
dotarea fiecarui autobuz care va fi utilizat la execut   a traseului. Punctele se cumuleaza si 
apoi se face media aritmetica.

7. La acordarea punctelor pentru vechimea neîntrerupta pe traseu sau grupa de trasee se va 
considera vechime pe traseu/grupa de trasee, ziua,luna,anul de când operatorul de transport 
rutier a detinut licenta de  traseu. Vechimea pe traseu va fi dovedita prin licentele de
traseu detinute anterior sau prin orice document eliberat de  utoritatile care au emis licente 
de traseu si care atesta ca un operator a desfasurat a   vitate de transport local intre 
Bucuresti si localitatile din judetul Ilfov. Pentru grupele de tr see cuprinse in noul program 
de transport vechimea operatorilor se acorda daca oper  orul a desfasurat activitate pe un 
traseu care este inclus in noile grupe. In conditiile in care se liciteaza pe grupe de trasee,se 
va face media aritmetica a punctelor acordate pe fiecare traseu in parte.

Metodologia de punctare
a operatorilor de transport rutier în vederea atribuirii 

traseelor/grupelor de trasee din zona metropolitana Bucuresti 



Data de 1 martie 2013 se va considera ca data de referinta pentru calcularea vechimii la 
prima sedinta de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport valabil în  pând 
cu data de 1 mai 2013. 
La acordarea punctajului aferent acestui criteriu, vec  mea se va calcula în ani prin 
rotunjire in plus (exemplu vechime neintrerupta:10 ani    7 luni = 11 ani) 

   8.  Punctajul obtinut pentru fiecare dintre criteriile de evaluare mentionate în anexa nr. 5 se     
cumuleaza obtinându-se punctajul general.

   9. In caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenta pentru traseu sau grupa de trasee 
se atribuie operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul 
nr.1 din anexa nr. 5. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta pentru traseu sau grupa de 
trasee se atribuie operatorului de transport rutier ca   a obtinut punctajul cel mai mare la 
criteriul nr. 5 din anexa nr. 5 In cazul in care egalitatea se mentine,licenta pe traseu sau grupa 
de trasee se atribuie operatorului care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr 7 din 
anexa 5. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta pentru traseu sau grupa de trasee se 
atribuie operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 4
din anexa nr. 5. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta pentru traseu sau grupa de trasee 
se atribuie operatorului de transport rutier care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 
2 din anexa nr. 5. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta pentru traseu sau grupa de 
trasee se atribuie operatorului de transport rutier ca   a obtinut punctajul cel mai mare la 
criteriul nr. 3 din anexa nr. 5. In cazul in care egalitatea se mentine, licenta pentru  raseu sau 
grupa de trasee se acorda in mod echitabil solicitantilor.
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