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CAPITOLUL I 

INFORMAŢII PRELIMINARE 
 
Documente de referinţă 
a) Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Secţiunea 21 

Capitolul II - Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la şi de la aeroporturi; 
b) O.M.T.I nr. 825/20.07.2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor secţiunii 2¹ din 

cadrul capitolul II al Legii nr. 38/2003 privind transportul persoanelor în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, precum şi a Regulamentului – cadru privind activităţile desfăşurate în locurile de aşteptare 
a clienţilor. 

 
Art.1. Obiectiv 
a) Principalul obiectiv al prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor si a modului de 

desfasurare a activitatilor de transport persoane in regim de taxi la/de la Aeroportul International 
„George Enescu” Bacau, in raport cu prevederile legale in vigoare si cu reglementarile aeroportuare 
aplicabile. 

 
Art.2. Scop 
a) Regulamentul este elaborat pentru a atinge urmatoarele scopuri: 

1. stabilirea responsabilităților pentru implementarea, aplicarea si desfăşurare a activităţilor de 
transport persoane în regim de taxi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și cu 
reglementările aeroportuare aplicabile; 

2. stabilirea condițiilor de autorizare în vederea accesului în zonele aeroportului specifice 
activităţilor de taximetrie; 

3. stabilirea zonelor de grupare/ asteptare/ debarcare și fluxurile de deplasare ale autovehiculelor 
taxi în perimetrul aeroportului; 

4. stabilirea abaterilor și sancțiunilor aplicabile ca urmare a încălcării prevederilor prezentului 
Regulament. 

 
Art.3. Aplicabilitate 
a) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, transportatori în 

regim de taxi, autorizaţi de autorităţile locale ale Municipiului Bacau şi conducerea R.A. Aeroport 
International „George Enescu” Bacau, în părţile care-i privesc, pentru desfăşurarea în legalitate a 
operaţiunilor de transport persoane în regim de taxi de la Aeroportul Internaţional „George Enescu” 
Bacau.  

b) Excepţie fac taximetriştii autorizaţi din afara Municipiului Bacău, care preiau clienţi pe bază de 
comandă sau pe bază de contract, cărora li se permite accesul, contra cost, în parcarea publică 
aferentă terminalului, in conditiile in care, timpul de asteptare din zona de preluare pe baza de 
comanda / contract depaseste timpul maxim alocat de 2 minute. 

 
Art.4. Definitii si abrevieri ale termenilor 
In sensul prezentului Regulament, următorii termeni sunt definiți astfel: 
 
AIGEB     Aeroportul International „George Enescu” Bacau; 
 
Avize legitimaţii sau alte documente eliberate persoanelor angajate la aeroport sau 

celor care au nevoie de autorizaţie de acces în aeroport ori în zonele cu acces 
limitat în scopul facilitării accesului şi identificării, precum şi documente 
eliberate pentru vehicule în scopuri similar; 
 

Entitate o persoană, organizaţie sau întreprindere, alta decât un operator; 
 

Personal aeroportuar personalul aeroportului; 
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Vehicul sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi / sau 
bunuri pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 
 

Zonă non-restricţionată acele zone ale unui aeroport, inclusiv terenurile şi clădirile adiacente sau 
porţiuni ale acestora din afara zonei de operaţiuni aeriene; 

 
Anularea permiselor de 
acces auto taxi AIGEB  

retragerea definitivă a permisului de acces auto taxi AIGEB, dispusă în urma 
analizării de către comisia special constituită în acest sens la nivelul AIGEB, 
pentru autovehiculul taxi al cărui conducător auto posesor de permis de 
identificare şi acces a săvârşit abateri grave de la normele de securitate şi 
cele ale prezentului regulament cât şi pentru neconformităţile constatate la 
autovehiculul taxi avizat de administraţia aeroportului de către reprezentanţii 
organelor de control autorizate (conform art. 37 din Legea nr.38/2003); 
 

Anularea permiselor de 
identificare şi acces 

retragerea definitivă a dreptului de a deţine permis de identificare şi acces, 
dispusă de către administraţia aeroportuară pentru săvârşirea de către 
conducătorul auto taximetrist de abateri grave de la prevederile legale, 
normele de securitate, precum şi cele ale prezentului regulament sau în cazul 
încetării relaţiilor contractuale dintre acesta şi transportatorul autorizat; 
 

Client persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea 
transportului unor persoane sau a unor mărfuri ori bunuri, după caz în 
numele căruia taximetristul execută transportul şi încasează preţul 
transportului; 
 

Flux/traseu de deplasare a 
autovehiculelor taxi 
 
 
 
MAI 

traseu rutier în perimetrul aeroportuar, marcat cu semne şi sensuri de 
circulaţie, destinat deplasării autovehiculelor taxi către/în zonele de grupare, 
locurile de aşteptare/staţiile de debarcare a persoanelor transportate în regim 
de taxi de la/la aeroport; 
 
Ministerul Administratiei si Internelor 
 

Perimetru aeroportuar acele zone ale aeroportului, din afara zonei de operaţiuni aeriene, în care 
autovehiculele taxi autorizate au drept de acces în vederea desfăşurării 
activităţilor de transport de persoane în regim de taxi, conform legii şi 
prevederilor prezentului regulament; 
 

Permis de acces auto xi 
AIGEB 

document eliberat de administraţia aeroportului care conferă drept de acces 
în perimetrul aeroportuar şi atribuit pentru fiecare autovehicul taxi în 
vederea desfăşurării activităţii de transport de persoane în regim de taxi de la 
aeroport; 
 

Permis de identificare şi 
acces 

document de acces eliberat de administraţia aeroportului conducătorului auto 
taximetrist în vederea desfăşurării în perimetrul aeroportuar a activităţii de 
ransport de persoane în regim de taxi cu autovehiculul taxi autorizat prin 
permis de acces auto; 
 

Taximetrist conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi; 
 

Transportator persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la 
registrul comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule 
rutiere; 
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Transportator autorizat 
 
 
 
T.A. 

transportatorul care deţine autorizaţie de transport privind transportul în 
regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea 
de autorizare; 
 
Politie Transporturi Aeriene; 
 

Zonă de aşteptare spaţiu delimitat în perimetrul aeroportuar, în proximitatea terminalului de 
pasageri, destinat poziţionării autovehiculelor taxi în ordinea sosirii exclusiv 
pentru preluarea persoanelor de la aeroport; 
 

Zonă de grupare spaţiu delimitat în perimetrul aeroportuar, destinat parcării autovehiculelor 
taxi care deţin permise de acces auto taxi, ce se vor deplasa în ordinea sosirii 
spre locul de aşteptare şi îmbarcare pasageri; 
 

Zone de debarcare spaţiu delimitat în perimetrul aeroportuar, dispus în proximitatea 
terminalului de pasageri, destinat debarcării persoanelor care sunt 
transportate la aeroport în regim de taxi cu autovehicule taxi, indiferent de 
localitatea de unde acestea sosesc. \ 

 
 

CAPITOLUL II 
ZONELE DESTINATE ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI 

 
Art.5. Administraţia aeroportului stabileşte următoarele zone destinate desfăşurării activităţilor de transport 
de persoane în regim de taxi la / de la Aeroportul International „George Enescu” Bacau: 
 
Zona de asteptare 
a) Zona de aşteptare - îmbarcare pasageri (prezentata in Anexa sub indicativul P4) desemneaza zona 

marcata si dispusa în zona din apropierea intrării/ieșirii în/din Terminalul de pasageri, cu un număr 
de 12 locuri, in care autovehiculele taxi avizate de catre Regia Autonoma asteapta, în ordinea sosirii 
preluarea pasagerilor. 

b) Zona de asteptare clienti taxi la comanda (prezentata in Anexa sub indicativul P6) reprezinta zona 
marcata si dispusa în zona din apropierea intrării/ieșirii în/din Terminalul de pasageri cu un număr de 
2 locuri, care permite preluarea pasagerilor pe baza de comanda sau contract. 
Timp maxim stationare 2 minute. 

 
Nota: In situatii exceptionale, in acesta zona pot fi plasate 3 autovehicule Taxi, doar in situatiile in care, 
locul destinat pentru  „delivery” nu este ocupat de un vehicul specific acestei categorii. 
 
Zona de grupare 
Zona de grupare (prezentata in Anexa sub indicativul P5) – dispusa în lateralul parcarii din fata 
Terminalului de pasageri, cu un număr de 12 de locuri, este destinata parcării autovehiculelor taxi avizate 
de catre AIGEB, care in ordinea sosirii se vor deplasa in zona de asteptare P4, in functie de locurile 
disponibile in acesta zona. 
Accesul autovehiculelor taxi în parcările P4 și P5 se va realiza numai pe baza permisului de acces auto, 
a permisului de identificare şi acces al conducătorului auto taximetrist şi a abonamentului eliberat/vizat 
lunar.  
 
Zona de debarcare 
a) Zona de debarcare reprezinta spatiul delimitat in cadrul perimetrului aeroportuar, dispus in 

proximitatea terminalului de pasageri, destinat exclusiv debarcarii a persoanelor care sunt 
transportate la aeroport in regim de taxi cu autovehicule taxi, indiferent de localitatea de unde acestea 
sosesc.  
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b) Debarcarea se face în limita a maxim 2 minute, după care autovehiculul taxi are una din variante: 
- va părăsi perimetrul aeroportuar; 
- se va deplasa în zona de grupare/asteptare taxi – P4 sau P5, în vederea accesului la zona de 

aşteptare clienţi, dacă este autorizat de catre Administratorul de aeroport; 
- se va deplasa în zona de parcare temporară taxi la comandă (cazul celorlalte categorii de taxiuri); 

 
Nota: În staţia de debarcare au acces toţi transportatorii autorizaţi, indiferent dacă aceştia deţin sau nu 
permise de acces auto eliberate de administraţia aeroportului. 
 
Art.6. Fluxuri/trasee de deplasare a autovehiculelor taxi 
a) Administratorul de aeroport a marcat corespunzator fluxurile/traseele de deplasare a autovehiculelor 

taxi şi a stabilit un set de reguli specifice desfăşurării activităţilor de transport în regim de taxi în 
perimetrul aeroportuar. 

b) Pentru informarea celorlalte categorii de transportatori de persoane în regim de taxi, ce vor pătrunde 
în staţiile de debarcare a persoanelor şi de aşteptare a persoanelor la comandă sau contract, 
administraţia AIGEB va asigura informarea prin marcarea corespunzatoare la nivelul solului sau 
mesaje de informare pentru fluxul / traseul respectiv. 

c) Fluxurile/traseele de deplasare a autovehiculelor taxi sunt detaliate în Anexa 5 la prezentul 
regulament. 

 
 

CAPITOLUL III 
CONDIŢII PRIVIND ACCESUL ÎN PERIMETRUL  

AEROPORTULUI INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU” BACAU 
 
Art.7. Accesul in incinta aeroportului este organizat dupa urmatoarele reguli: 
a) Administratorul de aeroport aproba prin decizie numarul de premise acces auto. 
b)  Orice taximetrist care accede în zonele alocate de administraţia aeroportuară, trebuie să fie în posesia 

unui permis de acces auto pentru autovehiculul taxi pe care îl conduce şi a unui permis de identificare 
şi acces valid, purtate într-un loc vizibil, respectiv pe parbriz. 

c) Accesul autovehiculelor taxi, altele decat cele care detin statutul de autovehicul taxi avizat, care 
asteapta preluarea clientilor pe baza de contract sau comanda, se realizeaza conform art. 3 și art. 6 – 
Zona de așteptare.  

d) Permisele de acces auto şi permisele de identificare şi acces emise de administratia aeroportuara sunt 
valabile pe o perioada de 1 an si conferă dreptul la acces titularului de drept al acestora numai în 
zonele publice, pentru care au fost eliberate. Ulterior termenului de 1 an, solicitantul are 
obligativitarea reluarii procedurii de acreditare. Accesul taximetriştilor şi al autovehiculelor taxi în 
perimetrul aeroportuar se realizeaza numai prin punctele de acces desemnate, cu respectarea 
fluxurilor/ traseelor de deplasare a autovehiculelor taxi configurate de administraţia AIGEB. 

e) Controlul documentelor de acces presupune verificarea permisului de acces auto, a permisului de 
identificare şi acces, emise de AIGEB, precum si a vizei lunare aplicate pe verso;  

f) Permisul de acces auto sau permisul de identificare şi acces care nu aparţin taximetristului care 
încearcă să pătrundă într-o zonă a AIGEB sau care sunt false, se reţin şi se predau instituţiilor 
autorizate ale statului pentru efectuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale. 

g) În cazul în care se constată nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, permisele de acces 
auto si respectiv permisele de identificare si acces vor fi ridicate în vederea anulării de către 
personalul abilitat al aeroportului, ca urmare a aplicarii Procedurii privind suspendarea si anularea 
permiselor. 

 
Art.8. Atribuirea permiselor de acces auto se va efectua în ordinea descrescătoare a punctajului cel mai 
mare obținut, în limita numarului permiselor de acces aprobate de regie si în urma aplicării criteriilor de 
evaluare: 
 
 



 
 
 

8 / 15 

Aeroportul Internațional 
„George Enescu” Bacău 

REGULAMENTUL PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE 
TAXI LA NIVELUL RA AIGEB 

Ediția 2/2022 
Revizia -1 

Utilizarea permiselor de acces auto 
 
Art.9. Permisele de acces auto şi permisele de identificare şi acces, valide, emise de administratia 
aeroportuara conferă dreptul la acces titularului de drept al acestora numai în zonele publice, pentru care au 
fost eliberate. 
Art.10. Accesul taximetriştilor şi al autovehiculelor taxi în perimetrul aeroportuar se realizeaza numai prin 
punctele de acces desemnate, cu respectarea fluxurilor/ traseelor de deplasare a autovehiculelor taxi 
configurate de administraţia AIGEB. 
 
Pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea permisului de acces auto taxi  
 
Art.11. Responsabilitatea asupra asigurării integrităţii permisului de acces auto aparţine persoanelor cărora 
administraţia aeroportului le-a eliberat aceste permise şi care conduc autovehiculul taxi pentru care a fost 

1 
 

Vechimea autovehiculul Până la un 1 an 10 puncte 
Între 1 și 2 ani  8 puncte 
Între 2 și 3 ani 6 puncte 
Între 3 și 4 ani 4 puncte 
Peste 4 ani 0 puncte 

2 
 
 

Norma de poluare Electrice 10 puncte 
Euro 6 8 puncte 
Euro 5 2 puncte 
Nu se admit autovehicule cu norma de poluare sub Euro 5 

3 Volumul util al 
portbagajului 

Până la 150 dm³ 0 puncte 
Între 151 – 250 dm³ 2 puncte 
Între 251 – 350 dm³ 4 puncte 
Între 351 – 450 dm³ 6 puncte 
Între 451 – 510 dm³ 8 puncte 
Peste 510 dm³ 10 puncte 

4 Vechimea 
transportatorului în 
activitatea de transport în 
regim de taxi 

Peste 10 ani 20 puncte 
Între 9 și 10 ani 18 puncte 
Între 8 și 9 ani 16 puncte 
Între 7 și 8 ani 14 puncte 
Între 6 și 7 ani 12 puncte 
Între 5 și 6 ani 10 puncte 
Între 4 și 5 ani 8 puncte 
Sub 4 ani 0 puncte 

5 Tipul instalației de 
climatizare 

reglare automată dublu climatronic 20 puncte 
reglare automată - climatronic 10 puncte 
reglare manuală 5 puncte 
Nu se admit autovehicule fără instalaţie de climatizare 

6. Posibilitatea achitării 
contravalorii transportului  

cu cardul 10 puncte 
Cash 5 puncte 

7. Dotări suplimentare echiparea cu ABS 5 puncte 
Fără echiparea cu ABS 0 puncte 
Dispozitiv GPS de monitorizare 5 puncte 
Perete despărțitor între conducătorul auto și clienți 5 puncte 

8. Modul de deţinere a 
autovehiculului  

în proprietate 
în baza unui contract de leasing 

10 puncte 
5 puncte 

9. Cazier auto 0 fapte inscrise  10 puncte 
Între 1 și 2 fapte 8 puncte 
Între 2 și 3  fapte 6 puncte 
Între 3 și 4  fapte 4 puncte 
Peste 4 fapte 0 puncte 
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eliberat permisul de acces auto. Pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea permisului de acces auto duc 
la suportarea de către titular a sancţiunilor stabilite de către administraţia AIGEB. 
 
Art.12. Pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea permisului de acces auto se anunţă imediat 
administraţiei AIGEB de către conducătorul auto taximetrist responsabil în perioada respectivă de 
integritatea acestuia, în vederea invalidării. De asemenea, acesta este obligat ca, în termen de cel mult 48 
de ore de la data producerii sau constatării evenimentului, să depună la registratura AIGEB, o declaraţie  
privind împrejurările şi cauzele care au dus la deteriorarea/distrugerea permisului 
 
Art.13. În cazul furtului declaraţia va fi însoţită de o copie a reclamaţiei înregistrate la organele de poliţie. 
 
Art.14. În cazul deteriorării permisului de acces auto eliberarea unuia nou se va face doar în condiţiile 
predării celui vechi. 
 
Art.15. În cazul în care un permis de acces auto este declarat pierdut sau furat şi ulterior este găsit, acesta 
va fi predat reprezentanţilor AIGEB pentru distrugere (dacă s-a emis un alt permis de acces pentru 
autovehiculul taxi respectiv) sau va fi schimbat (dacă nu s-a emis un alt permis).  
 
Art.16. Un nou permis de acces auto poate fi eliberat numai în baza unei cereri semnată de reprezentantul 
legal, la care se anexează, după caz: 
a) Declaraţie din care să rezulte împrejurările şi cauzele care au dus la pierderea, furtul, deteriorarea sau 

distrugerea permisului; 
b) Permisul vechi, în cazul deteriorării acestuia. 
 
Art.17. Pe perioada valabilităţii permisului de acces auto eliberat de administraţia AIGEB, autovehiculul 
taxi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
a) Pe toată durata de desfăşurare a activităţilor de taximetrie la AIGEB să fie dotat conform legislaţiei în 

vigoare şi condiţiilor tehnice şi de siguranţă necesare pentru transportul autorizat, precum şi cele 
stipulate in regulament;  

b) Să fie în permanentă stare de curăţenie exterioară/ interioară şi să asigure condiţiile de siguranţă şi 
confort pasagerilor;  

c) Să ofere la exterior informaţii referitoare la tarifele practicate;  
d) În interior să ofere, prin afişare la loc vizibil, informaţii privind:  

1. tarifele de transport aplicate pe km, necesare atât potenţialului client, cat si organelor de control 
ale statului;  

2. titularul legal al autorizaţiei de transport în regim de taxi;  
3. numele, prenumele şi fotografia taximetristului, pe un ecuson. 

e) Să fie în stare tehnică perfectă, fără pierderi de uleiuri sau carburanţi şi echipat cu anvelope 
corespunzătoare anotimpului (conform legislaţiei în vigoare).  

 
 

CAPITOLUL IV 
DREPTURILE SI OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE 

TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI LA SI DE LA AEROPORT 
 
Art.18. Transportatorii deţinători ai permiselor de acces auto în vederea desfăşurării activităţii de transport 
persoane în regim de taxi de la AIGEB, au următoarele drepturi: 

1. Sa li se elibereze de catre administratia aeroportului permise pentru vehicule si legitimatii 
pentru persoane cu respectarea conditiilor legale si procedurale de emitere in vigoare pe 
aeroport; 

2. Sa ocupe, in ordinea sosirii, locurile disponibile pentru asteptare si grupare, situate in zonele 
desemnate si marcate in acest scop; 

3. Sa conteste, in scris, aplicarea masurilor sanctionatorii privind nerespectarea prevederilor 
prezentului Regulament, contestatie ce va fi analizata de o comisie desemnata prin decizie de 
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administratorul de Aeroport in acest sens; 
4. Sa suspende, la initiativa sa, in baza unei cereri depuse la Secretariat, activitatea in cadrul 

Aeroportului, pe o perioada de maxim 30 zile/an. In restul perioadei, taximetristul acreditat are 
obligatia achitarii tarifului, indiferent daca presteaza activitate sau nu in perimetrul aeroportuar.  

5. Sa sesizeze, in scris, administratia aeroportului ori de cate ori constata incalcari ale prezentului 
Regulament. 

 
Art.19. Transportatorii deţinători ai permiselor de acces în vederea desfăşurării activităţii de transport 
persoane în regim de taxi de la AIGEB, au următoarele obligaţii: 

1. să respecte prevederile prezentului Regulament şi celelalte cerinţe legale în vigoare privind 
desfăşurarea activităţii de transport de persoane în regim de taxi; 

2. să detina si sa prezinte la solicitarea personalului abilitat al Aeroportului International, personal 
sau prin reprezentanţii lor legali, permisul de identificare si acces si permisul de acces auto, 
inclusiv viza lunara de pe verso documentului, in vederea efectuarii conformitatii; 

3. să deţină şi să prezinte la solicitarea organelor de control ale statului ce isi desfasoara 
activitatea in cadrul RA AIGEB toate documentele necesare desfăşurării în legalitate a 
activităţilor de transport în regim de taxi de la aeroport;  

4. să se asigure că autovehiculele taxi autorizate de AIGEB îndeplinesc permanent cerinţele 
legislaţiei din domeniu şi cele prevăzute în prezentul Regulament; 

5. să achite pentru luna urmatoare, tariful esalonat lunar, stabilit pentru utilizarea infrastructurii de 
parcare P4 și P5; 

6. să ocupe în ordine, pe direcţia înainte, poziţiile de parcare marcate cu inscripţia "TAXI", în 
locurile de aşteptare din parcările P4 și P5, cu respectarea regulii "primul venit = primul plecat 
în cursă"; 

7. să aplice necondiţionat taxarea pe km, pentru pasagerii preluaţi de la aeroport din locul de 
aşteptare; 

8. să prezinte o ţinută decentă (ex: pantaloni chinos, blugi, camasa cu maneca lunga sau scurta, 
tricou polo in functie de anotimp, jacheta sau sacou), corespunzătoare condiţiilor meteo, să aibă 
un aspect îngrijit şi curat, precum si un comportament civilizat în relaţia cu clientul şi cu 
personalul aeroportuar;  

9. să respecte conduita de bună practică, conform prevederilor standardului ocupational si 
profesional al taximetristului; 

10. să nu părăsească autovehiculul taxi în timpul cât se află în zona de grupare respectiv, în locul 
de aşteptare;  

11. să respecte indicaţiile reprezentantilor organelor statului, ale personalului de securitate 
aeroportuar sau ale agenţilor de pază, dupa caz, cu privire la aplicabilitatea prezentului 
Regulament; 
 

Art.20. Este strict interzis persoanelor autorizate a desfasura activitatea de transport în regim de taxi de la 
aeroport: 

1. orice practică de abordare şi/sau preluare a clienţilor în perimetrul aeroportuar (Terminal, 
oricare alt loc public) de către taximetrişti sau interpuşi. În acest sens, administraţia 
aeroportului, prin intermediul organelor de ordine ale MAI cu activitate pe aeroport, va aplica 
măsurile de sancţionare legale şi, prin compartimentele specializate sancţiunile prevăzute de 
prezentul regulament;  

2. să intre cu autoturismele taxi autorizate de Aeroport Bacau în zona de parcare temporară 
dedicată taxiurilor la comandă;  

3. să refuze cursa in interiorul localitatii unui client, indiferent de motiv: cursă scurtă, motive 
etnice, rasiale sau religioase, ş.a.; 

4. să execute activitatea de transport în regim de taxi fără dotările legale şi cele prevăzute de 
prezentul regulament;  

5. să staţioneze sau să desfăşoare activităţi de taximetrie în alte locuri decât cele destinate şi 
amenajate special în acest sens de aeroport; 

6. să execute în perimetrul aeroportuar activităţi de întreţinere, inclusiv spălare, curăţenie etc., a 
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autovehiculului taxi; 
7. sa presteze servicii sub influenţa băuturilor alcoolice şi substante stupefiante consumul acestora 

de către taximetriştii care desfăşoară activităţi de transport de persoane în regim de taxi de la 
aeroport. Administraţia AIGEB îşi rezervă dreptul de a constata şi aplica măsurile stipulate în 
prezentul regulament, precum şi de a sesiza reprezentanţii instituţiilor statului cu activități 
specifice pe aeroport, pentru aplicarea măsurilor legale;  

8. refuzul de a elibera la finalul cursei bonul fiscal/factura/chitanţa fiscală pe baza căreia va încasa 
contravaloarea prestaţiei efectuate sau invocarea unor motive precum lipsa facturii sau chitanţei 
fiscale, lipsă hârtie bon fiscal în aparatul de taxat, ş.a.; 

9. sa pretinda ca plată pentru prestaţia efectuată a unei sume de bani care nu este prevăzută pe 
bonul fiscal, respectiv solicitarea unui suprapreţ; 

10. sa efectueze comenzi taxi prin intermediul terminalelor touch screen amplasate in sala publică a 
terminalului Sosiri, personal sau prin interpusi; 

11. să blocheze poziţia de parcare sau preluare / debarcare pasager, precum şi căile rutiere de acces; 
12. să părăsească autovehiculul taxi sau să-l abandoneze fără motiv justificat in zonele P4 si P5;  
13. să preia pasageri peste rândul de aşteptare; 
14. să poarte haine cu culori fosforescente, sepci, pantaloni scurti,etc, 
15. să blocheze zonele de acces pietonal. 

 
 

CAPITOLUL V 
ABATERI 

 
Art.21. Următoarele fapte săvârşite în perimetrul aeroportuar de către taximetriştii titulari ai permiselor de 
identificare şi acces constituie abateri de la normele prezentului regulament: 
a) nepurtarea la loc vizibil, respectiv în partea superioară a corpului sau pe parbriz, pe toată perioada 

prezenţei în perimetrul aeroportuar, a permiselor de identificare şi acces şi a permiselor de acces auto 
emise pentru taximetriştii şi autovehiculele taxi abilitate de AIGEB; 

b) nerespectarea indicaţiilor personalului specializat de securitate aeroportuară şi ale agenţilor firmei de 
pază; 

c) nerespectarea regulilor de aşteptare în zona de grupare; 
d) nerespectarea ordinii de aşezare la rând în locurile de aşteptare amenajate şi în funcţie de solicitarea 

reprezentanţilor aeroportului şi/sau a agenților societății de pază; 
e) nerespectarea marcajelor care delimitează poziţiile de parcare "TAXI"; 
f) nerespectarea fluxurilor/traseelor de deplasare a autovehiculelor taxi stabilite de administraţia 

AIGEB; 
g) manifestări necorespunzătoare calităţii de taximetrist autorizat (atitudine necivilizată, ţinută 

vestimentară neadecvată desfăşurării activităţii de taximetrie, limbaj indecent/trivial ş.a.); 
h) neprezentarea pentru control a documentelor de acces solicitate de către personalul autorizat al 

aeroportului; 
i) distrugerea sau deteriorarea intenţionată a permiselor de acces auto / permiselor de identificare şi 

acces eliberate de administraţia AIGEB; 
j) nerestituirea în termen de 48 de ore de la data expirării perioadei de valabilitate a permisului de acces 

auto, permisului de identificare şi acces eliberate de administraţia AIGEB către personalul abilitat 
aparținând serviciului desemnat al aeroportului cu gestionarea şi înregistrarea respectivelor 
documente; 

k) poluarea zonelor aeroportuare voluntar sau accidental cu carburanţi, uleiuri sau alte reziduuri; 
l) părăsirea autovehiculului taxi pe poziţiile inscripţionate "TAXI" în locul de aşteptare si de grupare; 
m) pierderea anuala de mai mult de 3 ori a unui tip de permis;  
n) neanunţarea pierderii/furtului/deteriorării/distrugerii permisului de acces auto sau a permiselor de 

identificare şi acces eliberate de administraţia AIGEB, în termenele prevăzute de prezentul 
Regulament; 

o) utilizarea unui permis de acces auto sau a unui permis de identificare şi acces a căror perioadă de 
valabilitate a expirat sau care a fost suspendat/anulat  
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p) negocierea tarifulului; 
q) neachitarea în termenul stabilit a obligaţiilor financiare către aeroport; 
r) nerespectarea măsurilor de securitate aeroportuară asumate prin „Angajamentul de securitate"; 
s) refuzul nejustificat de a prelua în cursă un client; 
t) afectarea măsurilor de securitate aeroportuară prin încălcarea unor reguli de circulaţie a vehiculelor 

sau prin blocarea unor căi de acces; 
u) pretinderea ca plată pentru prestaţia efectuată a unei sume care nu este prevăzută pe bonul fiscal; 
v) refuzul de a elibera la finalul cursei bonul fiscal/factura/chitanţa fiscală pe baza căreia va încasa 

contravaloarea prestaţiei efectuate; 
w) producerea sau facilitarea producerii unui act de intervenţie ilicită împotriva aviaţiei civile și/sau 

nerespectarea măsurilor impuse de o situaţie de urgenţă;  
x) comiterea de fapte contravenţionale sau penale prin care se încalcă ordinea publică şi normele de 

pază, acces şi securitate la nivelul AIGEB. 
y) folosirea sau încercarea de a folosi în mod abuziv în perimetrul aeroportuar documentele de acces 

eliberate pentru autovehiculele taxi şi cele eliberate conducătorilor auto taximetrişti, precum si 
utilizarea acestor documente pentru îndeplinirea altor activităţi decât cea de transport în regim de taxi 
de la aeroport; 

z) refuzul de a preda permisul de acces auto şi/sau permisul de identificare şi acces la solicitarea 
personalului autorizat al aeroportului, urmare a unei abateri prevăzute de regulament; 

aa) intrebuintarea altui permis de acces auto sau a altui permis de identificare şi acces decât cele proprii; 
bb) neasigurarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru autovehiculul taxi pentru care s-a eliberat 

permis de acces auto, în conformitate cu legislaţia din domeniu şi prezentul regulament; 
cc) În cazul în care se constată nerespectarea măsurilor de securitate aeroportuară şi a prezentului 

Regulament, permisele de acces auto vor fi ridicate în vederea anulării de către personalul abilitat al 
aeroportului, ca urmare a aplicarii Procedurii privind suspendarea si anularea permiselor. 

 
 

CAPITOLUL VI 
SANCTIUNI 

 
Art.22. In cazul constatării abaterilor prevăzute la capitolul anterior, administraţia AIGEB aplica 
următoarele sancţiuni: 
a) pentru abaterile menţionate la Cap. V, Art.21. lit. a - h se aplică măsura reţinerii pentru o perioada de 

30 de zile exclusiv a permisului de identificare si acces (taximetriști) si a permisului de acces auto de 
către personalul abilitat al AIGEB, în vederea suspendării dreptului de a desfăşura activităţi de 
transport persoane în regim taxi în incinta aeroportuara;  

b) pentru abaterile menţionate la Cap. V, Art.21. lit. i - p se aplică măsura reţinerii pentru o perioada de 
6 luni exclusiv a permisului de identificare si acces si a permisului de acces auto de către personalul 
abilitat al AIGEB, în vederea suspendării dreptului de a desfăşura activităţi de transport persoane în 
regim taxi în incinta aeroportuara;  

c) pentru abaterile menţionate la Cap. V, Art.21, lit. q – cc se aplică măsura reţinerii pentru o perioada 
de 12 luni exclusiv a permisului de identificare si acces si a permisului de acces auto de către 
personalul abilitat al AIGEB, în vederea suspendării dreptului de a desfăşura activităţi de transport 
persoane în regim taxi în incinta aeroportuara;  

d) administraţia aeroportuară reține/suspenda permisul de identificare si a permisului de acces auto, 
taximetriştilor care au săvârşit abateri de la Legea 38/2003 privind transportul de persoane în regim 
de taxi.  

e) în situația în care taximetriștii săvârșesc 2 abateri anuale de la prezentul regulament menţionate la 
Cap. V, Art.21. lit. a - p, administrația aeroportuară aplică măsura de anulare a permisului de 
identificare si acces si a permisului de acces auto; 

f) pentru a reintra în posesia permisului de identificare si acces anulat, transportatorul trebuie să reia 
procedura de avizare, dupa 1 an. 
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CAPITOLUL VII 
RESPONSABILITĂŢI 

 
Art.23. Responsabilităţile Serviciului Administrare, Întreținere Patrimoniu, Control Intern - Arhivă: 
a) Solicita Serviciului de securitate Aeroportuara si Documente Clasificate informatii despre exista unor 

abateri anterioare prevazute de prezentul Regulament; 
b) Înregistrează şi ţine evidenţa documentelor în baza cărora s-au eliberat permise de acces, precum şi 

evidenţa permiselor de acces auto şi permiselor de identificare şi acces. 
c) Pune la dispoziție documentația necesară și solicită personalului specializat al SSADC confecționarea 

permiselor de acces pentru persoane şi vehicule. 
d) Eliberează permisele de acces auto şi permisele de identificare şi acces, în conformitate cu 

prevederile stipulate în prezentul regulament. 
e) Verifică antecedentele utilizatorilor de permise de identificare şi acces abilitaţi să desfăşoare 

activităţi de taxi la nivelul AIGEB, conform prezentului regulament. 
f) Interzice accesul şi/sau reţine avizele de acces eliberate de aeroport în cazurile de nerespectare a 

condiţiilor de acces menţionate în prezentul regulament. 
g) Informează organele abilitate ale statului cu activitate pe aeroport despre cazurile de tulburare a 

ordinii şi liniştii publice săvârşite de taximetriştii autorizaţi de aeroport cât şi de celelalte categorii de 
taximetrişti, în vederea aplicării măsurilor legale, precum şi a faptelor care constituie încălcări ale 
Legii 38/2003. 

h) Pune la dispozitia taximetristilor autorizati un autocolant de culoare neagra, cu dimensiunea de 15cm 
x 20cm. 

i) Asigură baza de date privind evidenţa persoanelor avizate să desfăşoare activitatea de taximetrie în 
perimetrul AIGEB. 

 
Art.24. Responsabilităţile Serviciului de Securitate Aeroportuară și Documente Clasificate/ Societatii 
de paza 
a) La solicitarea personalului din cadrul Serviciului Administrare, Întreținere Patrimoniu, Control 

Intern-Arhivă, confecţionează permisele de acces pentru persoane şi vehicule şi le predă persoanei 
care deţine responsabilităţile prevăzute la art.12;  

b) Efectuează instruirea specifică pe problematica de securitate aeroportuară şi cea legată de prevederile 
prezentului regulament, a conducătorilor auto taxi cărora li se eliberează permise de acces în parcările 
special instituite din incinta aeroportului. 

c) Intocmeste rapoarte care vor conţine date de identificare a autovehiculelor utilizate şi a persoanelor 
(dacă este posibil) in situatia identificării unor persoane care prestează activităţi permanente de 
transport în regim de taxi in perimetrul aeroportuar fara avizul AIGEB sau care desfăşoară activităţi 
de abordare a posibililor clienţi.  

d) Rapoartele aferente constatarii abaterilor sunt transmise organelor de poliţie TA pentru aplicarea 
măsurilor legale ce se impun. 

e) Informează organele de Poliţie TA asupra faptelor ce privesc utilizarea abuzivă sau falsificarea 
permiselor de acces emise de aeroport. 

f) Constată abateri ale persoanelor care desfasoara activitati de taxi, informează şi propune spre 
aprobarea conducerii AIGEB aplicarea sancţiunilor. 

 
Art.25. Responsabilităţile societăţii de pază 
a) Supraveghează şi controlează accesul taximetrelor avizate de AIGEB prin verificarea documentelor 

de acces, in caz de suspiciuni; 
b) Supraveghează şi gestionează activitatea de taximetrie în parcările P4 și P5, privind respectarea 

traseelor de deplasare, a locurilor de debarcare / preluare a persoanelor şi a locurilor de grupare - 
staţionare. 

c) Asigură informarea şi îndrumarea taximetriştilor care vin exclusiv pentru preluarea persoanelor la 
comandă sau pe bază de contract de la aeroport, către locul de aşteptare amenajat. 

d) Informează SSADC şi instituţiile abilitate cu activitate specifică pe aeroport, despre cazurile de 
tulburare a ordinii şi liniştii publice săvârşite de taximetriştii avizaţi de aeroport, în vederea aplicării 
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măsurilor legale, cât şi de celelalte categorii de taximetrişti ce asigură transportul persoanelor în 
vederea aplicării măsurilor legale, precum şi a faptelor care constituie încălcări ale Legii 38/2003. 

e) În cazul identificării unor persoane care prestează activităţi permanente de transport în regim de taxi 
fără avizul AIGEB sau care desfăşoară activităţi de abordare a posibililor clienţi în perimetrul 
aeroportuar, vor întocmi rapoarte personale care vor conţine date de identificare a autovehiculelor 
utilizate şi a persoanelor (dacă este posibil), cât şi încadrarea în timp a staţionării acestora. Aceste 
date vor fi transmise ulterior către organelor abilitate pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun. 

f) Monitorizează în teren deplasarea taximetriştilor şi autovehiculelor taxi în zonele şi pe 
traseele/fluxurile stabilite ca acestea să se deplaseze cu respectarea prevederilor prezentului 
regulament. 

 
Art.26. Responsabilităţile Compartimentului IT şi Comunicaţii: 
a) Menţine în stare de funcţionare sistemul de acces la barierele parcărilor P1, P2 şi P3 ale aeroportului 

şi asigură permanent intervenţia necesară funcţie de defecţiunea produsă. 
 
Art.27. Responsabilităţile Casieriei Administrare Parcare: 
a) Încasează tarifele stabilite pentru conducătorii auto taximetrişti avizaţi de AIGEB şi eliberează 

documentele fiscale specifice. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
TARIFE APLICABILE 

 
Art.28. Se stabileste un tarif anual aprobat de catre Consiliul de administratie ce poate fi platit lunar   
 pentru intrarea in Zonele P4 sau P5 AIGEB este de /loc fara TVA si va fi achitat la casieria R.A. 
Aeroportul International „George Enescu” Bacau la data inmanarii/avizarii legitimatiei de acces, pe baza 
Informarii inaintata de Serviciul Administrare, Întreținere Patrimoniu, Control Intern – Arhivă. 
 
Art.29. In desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi la/de la aeroport, teximetristii autorizati vor 
incheia contract de prestari servicii cu administratorul de aeroport, pe o perioada de maxim 1 an, cu 
posibilitate de prelungire.  
 
 

CAPITOLUL X 
MODALITATE DE CONTESTARE 

 
Art.30. Obiectul contestatiei 
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, orice persoană care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri de catre R.A. Aeroport International George Enescu Bacau trebuie să solicite 
Regiei Autonome, revocarea, în tot sau în parte, a actului.  
 
Art.31. Termenul de depunere contestatie 
Termenul de depunere a contestatiei este de 30 zile. 
Calculul termenelor: nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se 
implineste. 
Termenul se va implini la ora la care activitatea Regiei Autonome inceteaza in mod legal. Programul de 
lucru al Regiei Autonome este de luni pana joi intre orele 7.45-16.15, iar vineri intre orele 7.45 – 13.45 
Contestaţiile depuse la posta sau servicii specializate de curieriat inauntrul termenului prevazut in prezenta 
procedura, prin scrisoare recomandata la oficiul postal sau depusa la un serviciu de curieriat rapid ori la un 
serviciu specializat de comunicare este socotită a fi facut in termen. 
Adresa de depunere a contestatiei 

- Contestatia se poate transmite: la sediul Regiei Autonome din mun. Bacau, str. Aeroportului nr.1, 
jud. Bacau; 
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- Prin e-mail, la adresa office@bacauairport.ro 
 Termenul de depunere a contestatiei este acelasi indiferent de modalitatea de transmitere. 
 Orice contestatie trimisa la o alta adresa decat cea mentionata(fizica sau electronica) sau dupa termenul de 
depunere, nu va fi luata in considerare 
 
Art.32.  Forma si cuprinsul contestatiei 
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda: 

- Datele de identificare ale contestatorului: denumire,adresa,numele persoanei care reprezinta 
contestatarul si calitatea ei,adresa de corespondenta; 

- Obiectul contestatiei; 
- Motivele de fapt (documentele depuse,interpretarea acestora) si de drept (dispozitii legale nationale) 

La contestatie se vor alatura copii de pe inscrisurile de care contestatarul intelege a se folosi in motivarea 
contestatiei. 
Contestatarul NU poate sa depuna documente noi care sa completeze, sa modifice sau sa inlocuiasca 
documentele a caror analiza a condus la actul administrativ contestat. 
In cazul transmiterii prin e-mail,contestatia va fi trimisa atat in format PDF-documentul original scanat, cat 
si editabil, iar documentele utilizate in motivarea contestatiei vor fi transmise in format PDF 
Contestatiile care nu indeplinesc conditiile privind termenul de depunere,obiectul si cuprinsul acestora vor 
fi respinse fara a se cerceta motivele de drept si de fapt invocate. 
 
 

CAPITOLUL IX 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.33. Prezentul regulament a fost elaborat pentru a asigura realizarea unui cadru organizat şi unitar cu 
privire la transportul persoanelor în regim taxi, emiterea şi gestionarea permiselor de acces auto şi a 
permiselor de identificare şi acces pentru conducătorii auto taximetrişti la AIGEB, precum şi pentru 
reglementarea accesului în parcările aeroportului, în vederea creşterii nivelului de calitate a serviciilor 
oferite clienţilor și pasagerilor care tranzitează aeroportul si se completeaza cu dispozitiile legale in 
vigoare. 
 
Art.34. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
 
Art.35. La data aprobarii prezentului Regulament se abroga Regulamentul nr. 3084/23.07.2021.  
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