
Bagajele clientilor din taxiuri vor fi asigurate
Taximetristii au la dispozitie inca o jumatate de an pentru a stringe bani de aparate de taxat sau pentru
lampi de taxi. In ultima sedinta din 2003, guvernul a decis sa prelungeasca pina la 30 iunie 2004
termenul pina la care taximetristii - firme sau independenti - erau obligati sa-si monteze aparate de taxat
sau lampi taxi. Celelalte prevederi ale Legii taximetriei, aprobate in cursul lui 2003, sint valabile, asa
incit nu este exclus ca in urmatoarele luni piata acestor servicii sa sufere schimbari de fond. Nu doar in ce
priveste tarifele percepute clientilor, cit mai ales calitatea serviciilor prestate. Potrivit noii legi, pentru a
putea obtine licenta de executie, taximetristul trebuie sa incheie o asigurare pentru pasageri si bagaje, pe
linga cea de raspundere civila auto sau certificatul de agreare. Acest ultim document se elibereaza de
Registrul Auto Roman (RAR) daca indeplineste, cumulativ, mai multe conditii, cum ar fi inspectia
tehnica in termenul de valabilitate, statie de emisie-receptie, dispozitiv de alarma la dispozitia soferului,
are banda dubla de carouri tip sah lipita pe masina, are aplicata pe portierele din fata tariful pe km, tariful
pe ora si cel de pornire. De anul acesta, inspectia tehnica periodica a autovehiculelor autorizate pentru
taximetrie se face de catre RAR doar in anumite statii de inspectie, din alte municipii sau orase, altele
decit municipiile resedinta de judet. Potrivit noii Legi a taximetriei, soferul de taxi trebuie sa detina
atestat de pregatire profesionala. Virsta minima a unui taximetrist va fi de-acum incolo 21 de ani
impliniti. La aceasta virsta, aspirantul la aceasta meserie trebuie sa aiba permis de conducere de cel putin
doi ani. Pentru a putea participa la cursuri, viitorul taximetrist nu trebuie sa fi avut in ultimul an permisul
suspendat si sa nu fi produs accidente rutiere grave soldate cu victime sau importante pagube materiale.
Atestatul se elibereaza in urma unor cursuri la care taximetristul va lua lectii despre bunele maniere, va
invata sa converseze cu clientul, sa faca pe ghidul atit in ce priveste istoria localitatii, cit si locurile de
distractie, dar si sa gestioneze situatii de criza in relatia cu clientul. Certificatul de atestare a pregatirii
profesionale se elibereaza pentru 5 ani, cu conditia unei vizari anuale gratuite. 
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