Anexa nr.2
la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători

CRITERII
de evaluare şi punctajul care se acordă participantului la concursul pentru dreptul de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători

1. Vechimea parcului de autovehicule*:
pînă la 3 ani		+ 20
între 3 şi 6 ani 		+ 17
între 6 şi 9 ani 		+ 14
între 9 şi 12 ani 		+ 11
între 12 şi 15 ani 		+ 8
între 15 şi 18 ani 		+ 5
peste 18 ani 		0

2. Structura parcului de autovehicule*:	+ 0,1 puncte pentru 
parc propriu (inclusiv leasing) 		fiecare procent calculat pentru 
		parcul aflat în administrare

3. Numărul de autovehicule*:
pînă la 2 unităţi de transport 		+ 2
între 3 şi 5 unităţi de transport 		+ 4
între 6 şi 10 unităţi de transport 		+ 6
între 11 şi 20 de unităţi de transport 		+ 8
peste 20 de unităţi de transport 		+10

4. Transporturile de călători efectuate anterior (fără întreruperi) 
transporturi regulate:
peste 10 ani		+20
peste 5 ani		+15
peste 3 ani 		+ 8
între 1 şi 3 ani 		+ 6
pînă la 1 an		+ 4
transporturi neregulate:
peste 3 ani 		+ 4
între 1 şi 3 ani 		+ 3
pînă la 1 an		+ 2

5. Suspendări pe parcursul ultimelor 6 luni de funcţionare a curselor atribuite pentru deservire (cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului, condiţiilor climaterice, constatate în modul stabilit):
5-10 % 		- 10
0-5 %		- 5
	


6. Încălcări depistate pe parcursul ultimului an:
a) în activitatea întreprinderii (încălcări, constatate în modul stabilit, ale regulilor de transportare a călătorilor şi bagajelor, Codului fiscal, Codului cu privire la contravenţiile administrative, cu excepţia încălcărilor la deservirea rutelor regulate):
peste 3 încălcări 		- 4
de la 1 pînă la 3 încălcări 		- 2

b) la deservirea rutelor regulate:
peste 3 încălcări la cursă 		- 2
de la 1 pînă la 3 încălcări 		- 1

7. Baza tehnico-materială:
proprie		+5
arendată		+1

8. Sistem de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO seria 9000:

dispune 		+ 10
nu dispune		+ 0

9. Defalcări la buget:
în medie pentru o unitate de transport		0,1 puncte pentru fiecare
		mie de lei transferaţi la buget

Total:	


* Se determină pe baza certificatelor de înmatriculare a mijloacelor de transport necesare pentru deservirea rutei (curselor) solicitate.


