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SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC
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REGULAMENTUL
De organizare si desfasurare a activitatii de dispecerat
taxi in Municipiul Braila

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
Art.1- (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi nu pot fi
executate decat in conditiile in care se asigura posibilitatea clientului de a
apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace,
realizate prin intermediul dispeceratelor taxi
Art. 2. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza
municipiului Brăila de către orice persoană juridică, care poate fi
transportator autorizat care executa transport in regim de taxi sau operator
economic care nu are in obiectul activitatii transportul in regim de taxi,
denumită în continuare dispecerat, autorizată de Serviciul de transport public
local de calatori Braila, în condiţiile legii si a prezentului regulament.
Art.3. - (1) Asigurarea dispecerizarii serviciului de transport persoane in
regim de taxi este in sarcina transportatorului autorizat.
(2) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridice autorizate, care pot
fi transportatori autorizati care executa transport in regim de taxi sau
operatori economici care nu au in obiectul de activitate transportul in regim
de taxi.
(3) Un transportator autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea unui
serviciu de transport persoane in regim de taxi, daca nu isi autorizeaza
propria activitate de dispecerat, este obligat sa apeleze la serviciile unui
dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.
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CAPITOLUL 2
Conditii de autorizare a dispeceratelor taxi

Art.4. -(1) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii
următoarei documentaţii:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului;
b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze,
conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisierecepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;
c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor
dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de
autoritatea în domeniu.
(2) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca
la emitere, şi este valabilă numai pe raza Municipiului Braila.
(3) In conditiile in care, in obiectul de activitate a aceluiasi operator economic
inregistrat la Registrul comertului, se gasesc deopotriva activitatea de
transport persoane in regim de taxi si activitatea de dispecerat taxi, intre
aceste activitati nu pot exista relatii contractuale, dispeceratul taxi fiind
considerat ca o activitate conexa a transportatorului autorizat.
(4) In orice alta situatie decat cea prezentata la alin. (3), relatia dintre un
dispecerat taxi si un transportator in regim de taxi este o relatie contractuala
bazata pe contractul de dispecerizare.
CAPITOLUL 3
Desfasurarea activitatii dispeceratelor taxi
Art.5.-(1) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile
transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul
Braila, exceptie facand taxiurile pentru transportul de marfuri sau bunuri
pentru care asigurarea dispecerizarii este optionala.

2

(2) Dispeceratele taxi au dreptul sa ofere servicii de dispecerizare numai pe
baze de contract de servicii si numai transportatorilor autorizaţi care isi
desfăşoară activitatea in localitatea respective, pe baza autorizatiilor taxi
emise de Serviciul de transport public local de calatori Braila.
(3) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi
vor utiliza serviciile unui dispecerat în condiţiile legii, pe bază de contract de
dispecerizare, încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii excluzand orice
tendinta monopolista, de control a pietei si de eliminare a concurentei.
Art.6. -(1) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii
autorizaţi trebuie să conţină prevederi privind :
a) interdictia abaterilor de la calitatea si siguranta serviciului;
b) interdictia abaterilor de la legalitatea transporturilor;
c) modalitatea de a utilize tariful de distanta, respective tarif unic
si/sau tarif diferentiat, pet imp de zi sip e timp de noapte,in conformitate cu
normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.;
d) interdictia privind nerespectarea numarului minim de taxiuri si
programele minimale de lucru a taxiurilor in piata;
e) interdictia privind refuzarea nejustificata a executarii unor curse
comandate de clienti;
f) interdictia privind functionarea unui transportator autorizat cu
incalcarea prevederilor legale;
g) interdictia implicarii taxiurilor si a taximetristilor in activitati cu
character infractional sau antisocial;
h) modalitatile in care dispeceratele asigura controlul privind modul
cum transportatorii autorizati respecta obligatiile ce deriva din prevederile
contractuale si in ce cazuri de incalcare a unor obligatii contractul poate fi
reziliat unilateral;
i) alte prevederi stabilite prin hotarari ale Consiliului Local Municipal
Art.7. –(1) Pretul unui contract de dispecerizare incheiat cu un transportator
autorizat reprezinta suma tarifelor de dipecerizare aplicate pentru fiecare
autovehicul taxi deservit pentru care acesta detine autorizatie taxi valabila.
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(2) Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toti
transportatorii autorizati deserviti.
(3) Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un
dispecerat taxi se stabileste in raport direct cu valoarea medie a tarifelor de
distanta utilizatela nivelul dispeceratului si este convenit obligatoriu cu
majoritatea transportatorilor autorizati deserviti.
(4) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se
poate face numai in conditiile in care se modifica valoarea medie a tarifelor
de distanta utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate
fi modificat cu un procent mai mare decat procentul de modificare a valorii
medii a tarifelor de distanta utilizate.

Art.8. - Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe
care îi deserveşte staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe
bază de contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii.
Art.9. - Denumirea dispeceratului taxi si numarul de apel telefonic al
dispeceratului taxi vor fi afisate pe caseta speciala taxi sau pe caroserie. Este
interzisa afisarea pe caroserie sau pe caseta speciala a denumirii unui
dispecer si/sau a numarului telefonic de apel, daca acesta nu este autorizat ca
dispecer taxi in localitatea respectiva.
Art. 10. -(1) Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de
către Serviciul de transport public local de calatori Braila în următoarele
cazuri:
a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu
realitatea;
b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia;
c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în
registrul de evidenţă a acestora;
d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii
taxi sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor
localităţi;
e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de
închiriere;
f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor
tarife destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei;
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g) la cerere.
(2) Retragerea autorizatiilor pentru activitatea de dispecerat taxi in cazurile
prevazute de prezentul regulament se realizeaza la propunerea serviciului de
transport public local de calatori Braila, prin dispozitie a Primarului.

CAPITOLUL 4
Obligaţiile dispeceratelor taxi cu privire la desfăşurarea operaţiunilor
de transport în regim de taxi
Art. 11. - (1) În vederea realizării transportului de persoane în regim de taxi,
în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate dispeceratele taxi trebuie să
respecte obligaţiile prevăzute de lege, obligaţiile prevăzute în regulamentul
de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public local de
calatori, precum şi cele prevăzute în prezentul regulament.
(2) Principalele obligaţii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:
a) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de evidenţă a elementelor de
identificare a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate în dotarea
taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat
deservit, numărului şi duratei de valabilitate ale autorizaţiei taxi;
b) să comunice, la solicitarea autorităţilor de control abilitate, informaţiile
solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
c) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute
ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;
d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de
transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în
legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite şi
să respecte preferinţa clientului;
e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce
derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceştia;
f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor
autorizaţi;
g) să nu aplice practici prin care să deţină controlul asupra pieţei taximetriei,
să provoace distorsiuni ale concurenţei sau să elimine concurenţa, precum şi
practici monopoliste;
h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul
de transport în regim de taxi în aceeaşi localitate de autorizare.
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CAPITOLUL 5
Sanctiuni si contraventii
Art.12 . - Constituie contravenţii faptele săvârşite, consemnate si stabilite prin
art. 55 din Legea nr. 38/2003 modificata si completata de Legea nr.
265/2007. Ele vor fi constatate de catre salariatii Serviciului de transport
public local de calatori Braila, de catre imputerniciti ai Primarului
Municipiului Braila si de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor
prevazute la art. 32 alin (1) din prezentul regulament. Reprezentantii
imputerniciti vor aplica si sanctiunile.
Art. 13. - Pe lângă sancţiunile prevăzute, se dispun şi măsuri administrative,
ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau
anularea, după caz, a unor autorizaţiilor, consemnate si stabilite prin art. 56
si art. 561 din Legea nr. 38/2003 modificata si completata de Legea nr.
265/2007.
Art. 14.- Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se pot
folosi căile de atac prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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