Întrebări Frecvent Adresate
Transport Privat pentru-Angajare (PFHT)
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De unde îmi iau autorizația de firmă?
Care sunt cerințele pentru a înființa o companie PFHT ?
Cât timp durează procesarea unei aplicații pentru o noua firmă?
Îmi pot deschide compania mea de Taxi cu un vehicul?
Pot aplica pentru un nou permis de companie de Transport Medical Non Urgențe
(NEMT)?
De unde pot obține re-înnoirea permisului vehiculului și cât costă?
Ce trebuie să fac dacă marca/modelul vehiculului pe care-l am nu este pe lista
de Executive Towncar aprobate?
De ce trebuie să plătesc pentru un permis de Executive Sedan, Shuttle, sau
NEMT în vreme ce șoferii de taxi și TNC nu trebuie să plătească pentru permis?
Dacă nu-mi funcționează contorul de taxi, pot încă să lucrez pe acel taxi in
Orașul Portland atâta vreme cât îi spun clientului cât îl va costa înainte să se
urce în mașină?
Dacă am un permis valabil de șofer de PFHT sau Taxi, pot conduce pentru orice
companie?
Permisul meu este valabil după data expirării?
Voi fi penalizat dacă voi conduce fără un permis valabil?
Este nevoie să mi se verifice cazierul în fiecare an?
De ce este necesară o verificare anuală a cazierului dacă sunt șofer în Portland
de mulți ani?
Pot folosi verificarea cazierului recent completată de compania mea, de poliție,
sau de FBI pentru a obține permisul meu de Transport Privat pentru-Angajare?
Cât durează verificarea cazierului și a dosarului de conducător auto?
Când trebuie să dau testul?
Ce se întâmplă dacă nu trec pregătirea de șofer și nu iau testul în 30 de zile de la
data certificării mele?
Dacă un pasager cere un vehicul cu rampă pentru scaun cu rotile, în cât timp
trebuie să mă prezint pentru îmbarcarea acelui pasager?
Am alergie la câini. Este ok să-i spun unui pasager că-i voi găsi un alt șofer dacă
nu vreau să-i iau câinele?
Dacă sunt implicat într-o coliziune în trafic, trebuie să-i arat celuilalt șofer
asigurarea vehiculului meu dacă aceasta este suportată de compania mea?
Celălalt șofer poate contacta compania mea și cere să o vadă?
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Cum raportez la Primăria Portland când sunt arestat, acuzat sau condamnat de o
crimă într-o coliziune în timp ce operam un vehicul PFHT, sau; permisul meu de
conducere devine suspendat sau restricționat pentru un motiv oarecare?
Pasagerii mei pot fuma în vehiculul meu dacă nu-mi pasă de miros?
Mi se poate elibera un nou permis de conducere pentru Orașul Portland sau îmi
pot păstra permisul meu de conducere existent dacă permisul meu de conducere
eliberat în statul meu a fost suspendat pentru o scurtă perioadă de timp?
Sunt obligat să anunț la DMV când mi se schimbă adresa?

De unde îmi iau autorizația de firmă?
Autorizațiile de firmă se obțin de la Revenue Bureau. Ei sunt situați la 111 SW Columbia
St., 6th floor. https://www.portlandoregon.gov/revenue/. Puteți deasemenea obține mai
multe informații sunând la 503-823-5157 și alegând Opțiunea 1.
Care sunt cerințele pentru a înființa o companie PFHT ?
Cerințele includ, fără a fi limitate la, forma de certificare, lista șoferului, autorizație de
firmă de la Orașul Portland, înregistrarea la Secretariatul de Stat, înmatricularea
vehiculului, inspecția mecanică a vehiculului, certificatul de conformitate ADA,
înregistrarea ODOT, documentele de asigurare, și plata către Primăria Portland. Vă
rugăm să vedeți lista cerințelor:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248.
Cât timp durează procesarea unei aplicații pentru o noua firmă?
Procesarea aplicațiilor poate dura până la 60 de zile calendaristice.

Îmi pot deschide compania mea de Taxi cu un vehicul?
Nu. Codurile Orașului Portland cer companiilor de Taxi să aibă un minimum de 15
vehicule în parcul lor de mașini.
Pot aplica pentru un nou permis de companie de Transport Medical Non Urgențe
(NEMT)?
Înainte ca un permis de companie să poată fi eliberat, cei ce aplică trebuie să confirme
că au un contract valid cu un agent:
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%20Brokerage%20Map.pdf.
De unde pot obține re-înnoirea permisului vehiculului și cât costă?

Procesarea cererilor poate dura până la 3 zile lucrătoare și sunt gratuite. Vă rugăm
completați forma pentru re-înnoire:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833.

Ce trebuie să fac dacă marca/modelul vehiculului pe care-l am nu este pe lista de
Executive Towncar aprobate?
Dacă nu este pe lista aprobată, vehiculului nu i se poate permite să facă servicii de
transport privat pentru-angajare. Acestea fiind spuse, puteți face o solicitare către
Advisory Committee ca să adauge vehiculul pe listă:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695.
De ce trebuie să plătesc pentru un permis de Executive Sedan, Shuttle, sau
NEMT în vreme ce șoferii de taxi și TNC nu trebuie să plătească pentru permis?
Codurile Orașului Portland cer companiilor de Taxi și TNC să colecteze o suprataxă de
$0.50 pentru fiecare drum care pornește din Orașul Portland. Această suprataxă pe
cursă acoperă costurile permiselor de taxi și TNC, și alte servicii de program.
Dacă nu-mi funcționează contorul de taxi, pot încă să lucrez pe acel taxi in Orașul
Portland atâta vreme cât îi spun clientului cât îl va costa înainte să se urce în
mașină?
Nu. Dacă contorul de taxi nu lucrează, nu puteți opera vehiculul dvs. în Orașul Portland
până ce este reparat. Toate vehiculele taxi trebuie să aibă un contor funcțional,
cameră, și mașini de card de credit. Operarea vehiculului fără un contor funcțional,
cameră sau mașină de card de credit sunt fiecare din ele violări de tip Class B, a căror
penalitate variază de la $1,000 pentru prima ofensă până la suspendarea sau
revocarea permisului de operare. Vă rugăm consultați tabela de penalități:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255.
Dacă am un permis valabil de șofer de PFHT sau Taxi, pot conduce pentru orice
companie?
Nu. Trebuie să fiți certificat de fiecare companie pentru care lucrați înainte de a oferi
servicii pentru acea companie în Orașul Portland. Mai mult decât atât, trebuie să aveți
permisul potrivit pentru serviciile tipului de transport al acelei companii.
Permisul meu este valabil după data expirării?
Nu. Trebuie să fiți atât certificat cât și să obțineți un nou permis înainte de data expirării.
Dacă permisul dvs. este expirat, încetați a șofa și spuneți companiei pentru care lucrați
că trebuie să vă reînnoiți permisul.
Voi fi penalizat dacă voi conduce fără un permis valabil?

Da. Penalitățile civile vă vor fi trimise și dvs cât și companiei dvs. dacă vă găsim că
operați fără permis valabil sau cu un permis care nu a fost certificat de compania pentru
care lucrați. Rețineți, fiecare companie cu care lucrați trebuie întâi să vă certifice în
conformitate cu Programul Regulatoriu al Orașului Portland (City of Portland Regulatory
Program). Penalitățile civile pot fi găsite în Codul Orașului Portland Capitolul 16.40.930
(Portland City Code Chapter 16.40.930. Pentru a vedea Codul Orașului:
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841.
Este nevoie să mi se verifice cazierul în fiecare an?
Da. Fiecare companie cu care sunteți certificat să-i oferiți servicii este obligată să vă
verifice cazierul și dosarul de conducător auto în fiecare an.
De ce este necesară o verificare anuală a cazierului dacă sunt șofer în Portland de
mulți ani?
Codul Orașului impune ca o nouă verificare a cazierului să fie completată pentru fiecare
companie pentru care sunteți certificat să-i oferiți servicii, la fiecare 12 luni pentru a
prinde orice noi înregistrări ce ar putea apare pe un raport de la ultima dată când a fost
completată.
Pot folosi verificarea cazierului recent completată de compania mea, de poliție,
sau de FBI pentru a obține permisul meu de Transport Privat pentru-Angajare?
Depinde. Compania trebuie să fi folosit un verificator de cazier care este acreditat de
Asociația Națională a Verificatorilor de Cazier Profesionali (National Association of
Professional Background Screeners - NAPBS). Codul Orașului susține că verificarea
cazierului trebuie să includă anumite cercetări. Vedeți Codul Orașului pentru cerințe:
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139. Toți șoferii PFHT au
aceleași cerințe. Poliția și FBI-ul oferă verificări de cazier, dar ei nu sunt acreditați de
NAPBS și de aceea verificarea lor de cazier nu este suficientă. Vă rugăm vedeți pagina
de internet NAPBS website pentru companiile acreditate: https://www.napbs.com/
Cât durează verificarea cazierului și a dosarului de conducător auto?
Dacă Primăria comandă și revizuiește cazierul și dosarul de conducător auto al unui
șofer, poate dura până la 30 de zile să se completeze. Odată ce raportul este completat
și returnat la Primărie, personalul trebuie să revizuiască și să-l aprobe înainte de a vă
trimite dvs. și companiei dvs. e-mail de aprobare. Odată ce primiți acest e-mail de
aprobare, puteți veni la Primărie să cumpărați un permis.
Când trebuie să dau testul?
După primirea unui e-mail de la Primărie prin care certificarea dvs. este aprobată, veți
avea 30 de zile să treceți pregătirea și testul cu o notă de 80% sau mai sus. Puteți face

pregătirea și lua testul înainte de a fi certificat. Fiecare șofer trebuie să treacă pregătirea
și testul la fiecare 12 luni. Începeți acum accesând: www.TransportationPermit.com.
Ce se întâmplă dacă nu trec pregătirea de șofer și nu iau testul în 30 de zile de la
data certificării mele?
Permisul dvs. va fi suspendat. De aceea, nu puteți opera până ce nu treceți pregătirea
și testul. Va trebui deasemenea să luați procesul de certificare ca șofer din nou de la
capăt.
Dacă un pasager cere un vehicul cu rampă pentru scaun cu rotile, în cât timp
trebuie să mă prezint pentru îmbarcarea acelui pasager?
Taxiurile și TNC-urile au 30 de minute să ajungă la locația de îmbarcare. Dacă veți
ajunge mai târziu de atât, trebuie să sunați pasagerul și să-i spuneți când estimați că
veți sosi. Vă rugăm, rețineți că pot fi aplicate penalități civile dacă ajungeți cu mai mult
de 30 de minute mai târziu decât a fost solicitat, indiferent că ați sunat pasagerul cu
timp înainte.
Am alergie la câini. Este ok să-i spun unui pasager că-i voi găsi un alt șofer dacă
nu vreau să-i iau câinele?
Nu. Alergiile și frica de câini nu sunt motive valide pentru a refuza accesul sau refuzul
serviciilor persoanelor însoțite de animale de serviciu.
Dacă sunt implicat într-o coliziune în trafic, trebuie să-i arat celuilalt șofer
asigurarea vehiculului meu dacă aceasta este suportată de compania mea?
Celălalt șofer poate contacta compania mea și cere să o vadă?
Tuturor șoferilor PFHT din Orașul Portland li se cere să păstreze în mașină o copie
tipărită pe hârtie a asigurării vehiculului comercial pe timpul operării. Șoferii TNC trebuie
să păstreze în mașină o copie tipărită pe hârtie a asigurării automobilului personal ca și
asigurarea TNC. Documentele de asigurare trebuie date celeilalte pârți implicate la
momentul accidentului și trebuie arătate oricărui angajat autorizat al Primăriei Portland
sau ofițer de poliție la cerere.
Cum raportez la Primăria Portland când sunt arestat, acuzat sau condamnat de o
crimă într-o coliziune în timp ce operam un vehicul PFHT, sau; permisul meu de
conducere devine suspendat sau restricționat pentru un motiv oarecare?
Puteți trimite un e-mail la: regulatory@portlandoregon.gov. Declarați ce s-a întâmplat și
dați-ne numărul permisului dvs., numele și un număr de telefon de contact.
Pasagerii mei pot fuma în vehiculul meu dacă nu-mi pasă de miros?

Nu. În conformitate cu Codul Orașului Portland Capitolul 16.40 (Portland City Code
Chapter 16.40), este ilegal pentru oricine să fumeze sau să vaporizeze în interiorul unui
vehicul de transport privat pentru-angajare.
Mi se poate elibera un nou permis de conducere pentru Orașul Portland sau îmi
pot păstra permisul meu de conducere existent dacă permisul meu de conducere
eliberat în statul meu a fost suspendat pentru o scurtă perioadă de timp?
Dacă permisul dvs. a fost suspendat pentru orice motiv (chiar pentru numai 1 zi) în
ultimele 12 luni, nu mai puteți avea 12 luni de istorie de conducere auto neîntreruptă.
De aceea, nu puteți fi un conducător auto căruia i se permite sa șofeze in Orașul
Portland și permisul dvs. va fi respins sau suspendat. Orașul Portland vrea să se
asigure că șoferii Transportul Privat pentru-Angajare sunt numai dintre acei șoferi cei
mai responsabili. Exemplele suspensiilor DMV includ, dar nu se limitează la: eșecul de
a raporta un accident la DMV; eșecul de a se prezenta la tribunal; eșecul de a plăti o
amendă; eșecul de a plăti pensie alimentară unui copil (inclusiv a fi în urmă cu plățile);
conducerea sub influența intoxicanților; refuzul de a lua testul de suflat, sânge sau
urină; a fi condamnat de trei sau mai multe ofense specifice într-o perioada de cinci ani;
sau a avea patru condamnări și/sau coliziuni într-o scurtă perioadă de timp. Pentru mai
multe informații: http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx
Sunt obligat să anunț la DMV când mi se schimbă adresa?
Da. Oregon DMV cere ca să-i anunțați in decurs de 30 de zile despre schimbarea de
adresă, și Washington vă cere să raportați schimbările in decurs de 10 zile. Dacă nu
reușiți să-i țineți la curent, s-ar putea să vi se trimită o citație. Primăria Portland vă
revizuiește dosarul de conducător auto și vă va respinge privilegiul de a șofa privat
pentru-angajare dacă aveți mai mult de o violare într-o perioada de 12 luni și/sau aveți o
suspendare legată de șofat oricând în ultimii 3 ani. Asigurați-va că anunțați la DMV
orice schimbare imediat și fiți întotdeauna responsabil pentru menținerea unui dosar
bun de conducător auto. Pentru mai multe informații:
https://www.oregonlaws.org/ors/807.560

