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 Anexa nr. 1 
la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 

 
 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. 1 
la sediile operatorilor de transport rutier 

 
                

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 
II. Persoana și obiectul supus controlului:  

Denumirea persoanei ___________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _________________________________________________ 

Sediul unității structurale/funcționale adresa (de amplasare a obiectului)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal și alte date caracteristice ale unității (după caz) ____________________________________________________ 

 
III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor1: 
 

 
 

Criteriul2 

Informația curentă 
(deținută de ANTA la 

data inițierii 
controlului 

Gradul 
de risc 

Informația 
curentă este 
valabilă (se 
bifează dacă 
este cazul) 

Informația revizuită în cazul 
controlului (se completează dacă este 

cazul) 

Domeniul activității 
economice 

    

Mărimea 
persoanei/unității 

    

 
1În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se 
completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 
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IV. Lista de întrebări 
 
Nr. 
d/o 

Întrebări  Referința 
legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 
atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Deține operatorul de transport rutier 
sediu (în locațiune sau proprietate) în 
incinta căruia pot să se efectueze 
operațiuni tehnologice, să se dirijeze 
activitatea de transport și arhiveze 
documentele necesare? 

CTR  
art.17 
lit. (a), 

    

20 

2 

Deține în proprietate sau în leasing 
financiar cel puțin o treime din 
vehiculele rutiere de care dispune, dar nu 
mai puțin de o unitate? 

CTR  
art.17, 
 lit. (b), (c) 

    

20 

3 
Îndeplinește operatorul de transport 
rutier condiția de capacitate financiară? 

CTR art. 16 lit. 
c) și art.19,  

    
20 

4 

Deține operatorul de transport rutier 
atelier de autoservice amenajat pentru 
operațiuni de deservire tehnică ale 
vehiculelor rutiere deținute sau contract 
de deservire cu unul sau mai multe 
ateliere de autoservice?  

CTR 
art.17, lit. ( d) 

    

10 

5 

Operatorul de transport rutier efectuează 
zilnic controlul tehnic al vehiculelor 
rutiere și ține evidența în Registrul de 
evidență a controlului tehnic zilnic al 
vehiculelor rutiere?  

CTR 
art.48 lit.(m) și 
art. 49 lit.(i) 
 

    

20 

6 
Operatorul de transport rutier respectă 
reglementările în vigoare privind 
efectuarea inspecției tehnice periodice? 

CTR 
art.49 lit. 
(j)Anexa nr. 3, 
art. 24 la H.G. 
1047 din 
08.11.1999 

    

20 

7 

Operatorul de transport rutier 
îndeplinește condiția privind competența 
profesională/managerul de transport 
rutier deține certificat de competentă 
profesională valabil? 

CTR art.20, 
alin. (1) art. 43 
alin . (1), 
art.48 lit. (j) 

    

15 

8 
Dispun conducătorii auto de certificate 
de competență profesională? 

CTR art.43 alin. 
2 lit. (b), art. 49 
lit. (f) 

    
15 

9 

Operatorul de transport asigură 
efectuarea controlului medical, controlul 
treziei, și asigură, la locul amplasării 
bazei tehnico-materiale a întreprinderii, 
dispozitivele medicale stipulate în anexa 
nr.2 al Regulamentului aprobat prin HG 
290/2016? 

CTR 
art.49 lit. (i), 
L131/2007 
art.59 
HG 290/2016, 
p.6,13 sbpct.1) 

    

20 

10 

Operatorul de transport ţine Registrul de 
evidenţă a controlului treziei, conform 
anexei nr.3 al Regulamentului aprobat 
prin HG 290/2016? 

CTR art.49 lit. 
(i), HG 
nr.290/2016, 
p.13 sbpct.2) 

    

10 

11 

Operatorul de transport (care utilizează 
vehicule dotate cu tahografe digitale) a 
aprobat și deține la sediu Registrul de 
evidență a descărcărilor de date şi 
instrucţiunile de completare a acestuia, 
precum şi a desemnat o persoană 
responsabilă care va ţine evidenţa 
operaţiunilor de descărcare? 

HG nr.437/2016 
p.103, p.104 

    

5 

12 
Deține operatorul de transport rutier 
(care utilizează vehicule dotate cu 

HG nr.437/2016 
p.100 

    
5 
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tahografe digitale) cartelă a operatorului 
de transport? 

13 

Operatorul de transport rutier (care 
utilizează vehicule dotate cu tahografe 
digitale) asigură păstrarea la sediu a 
datelor descărcate din unitatea montată 
pe vehicul şi cartela conducătorului auto 
cel puţin douăsprezece luni după 
înregistrare dar, nu mai mult de doi ani 
de zile?  

HG nr.437/2016 
p.98 

    

5 

14 

Sunt păstrate de operator foile de 
înregistrare și documentele imprimate 
pentru ultimul an, în cazurile în care 
operatorul utilizează tahografe 
analogice? 

HG 
nr.475 /2016 
p.3.31 

    

5 

15 
Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său,  scrisorile de transport 
(CMR), pentru anul curent de activitate? 

CTR  
art. 48 lit. (a) 

    
5 

16 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, documentul de control 
INTERBUS, în original, şi foile de 
parcurs pentru documentul de control 
INTERBUS aflat în folosinţă, pentru 
anul curent de activitate (carnetul 
INTERBUS)? 

CTR 
art. 48 lit. (b) 

    

5 

17 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, documentul de control 
prevăzut de acordurile bilaterale pentru 
transportul rutier contra cost de persoane 
prin servicii ocazionale în trafic 
internaţional, în cazul statelor 
nesemnatare ale Acordului INTERBUS, 
pentru anul curent de activitate (carnetul 
foii de parcurs (CFP))? 

CTR 
art. 48 lit. (c) 

    

5 

18 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său,   documentul de plată, lista de 
control, în original, şi foile de parcurs, în 
cazul transportului rutier de persoane 
prin servicii ocazionale în trafic naţional, 
pentru anul în curs? 

CTR  
art. 48 lit. (d) 

    

5 

19 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, contractul de asigurare pentru 
persoanele transportate şi bagajele 
acestora, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare? 

CTR 
art.48 lit. (e) 

    

10 

20 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, certificatele de înmatriculare 
ale vehiculelor rutiere, în copie, şi 
documentele constatatoare, în original, 
din care să rezulte că deţine vehicule cu 
orice titlu? 

CTR 
art.48 lit. (f) 

    

5 

21 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, adeverinţele medicale şi 
concluziile consultative narcologice 
valabile pentru managerul de transport 
rutier şi pentru conducătorii auto 
angajaţi? 

CTR  
art.48 lit. (g) 

    

5 

22 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său,  toate documentele din care 
reiese menţinerea condiţiilor care au stat 
la baza înregistrării oficiale sau a 
obţinerii autorizaţiilor din cadrul 
regimului de autorizare? 

CTR 
art.48 lit. (h) 

    

15 
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23 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, formularul de 
expediţie/transport şi formularul pentru 
aprobarea transportului, în cazul 
transportului rutier de deşeuri 
periculoase, pentru anul în curs şi anul 
precedent? 

CTR 
art.48 lit. (i) 

    

15 

24 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, documentele constatatoare din 
care să rezulte angajarea în condiţii 
legale a managerului de transport rutier 
şi a conducătorilor auto? 

CTR 
art.48 lit. (j) 

    

5 

25 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, contractul cu orice alt titlu 
decît de proprietate, în cazul în care 
vehiculul rutier nu este deţinut în 
proprietate, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare? 

CTR 
art.48 lit. (k) 

    

5 

26 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, contractul încheiat cu 
beneficiarul transportului rutier, în cazul 
transportului rutier de persoane prin 
servicii regulate speciale? 

CTR 
art.48 lit. (l) 

    

5 

27 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, registrele de evidenţă a 
controlului tehnic zilnic al vehiculelor 
rutiere? 

CTR 
art.48 lit. (m) 

    

10 

28 
 

Deține operatorul de transport rutier la 
sediul său, borderourile de evidenţă a 
biletelor şi foile de parcurs? 

CTR 
art.48 lit. (n) 

    
5 

 
29 

 
 
 

Operatorul de transport rutier asigură 
prezenţa la bordul vehiculului rutier a 
documentelor în baza cărora este permisă 
desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul 
de transport rutier? 

CTR 
art.49 lit. (b) 

    

10 

30 

Operatorul de transport rutier asigură 
prezenţa la bordul vehicululelor rutiere a 
documentelor în baza cărora este permisă 
desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul 
de transport rutier? 

CTR 
art.49 lit. (b) 

    

10 

31 

Operatorul de transport rutier are 
încheiate, în localitatea unde există mai 
multe autogări, contracte cu una dintre 
acestea în vederea prestării serviciilor de 
transport rutier prin servicii regulate pe 
rutele atribuite spre deservire în modul 
stabilit şi a notificat imediat Agenţia 
despre contractul încheiat? 

CTR 
art.49 lit. (c) 

    

10 

32 

Operatorul de transport rutier a asigurat 
montarea, prin întreprinderi autorizate, 
tahografe şi limitatoare de viteză, cu 
aprobare de model, la vehiculele pentru 
care acestea sînt obligatorii? 

CTR 
art.49 lit. (l) 

    

15 

33 

Operatorul de transport rutier asigură 
păstrarea, la sediul lor, în tot anul 
calendaristic următor, carnetele de drum 
cu filele originale, de culoare verde, 
corespunzătoare autorizaţiilor CEMT 
repartizate în anul precedent ? 

CTR 
art.3135 

alin.(20) 

    

5 

 
 

34 
 

Operatorul de transport rutier deţine la 
sediu copiile traseelor coordonate de 
transportare a mărfurilor periculoase, 
solicitate de personalul prevăzut la pct.58 

HG  
589/2017 
pct.69 

    

10 



5 
 

 din Regulamentul transporturilor rutiere 
de mărfuri periculoase aprobat prin HG 
589/2017? 

35 

Operatorul de transport rutier care 
transportă mărfuri periculoase are 
desemnat cel puţin un consilier de 
siguranţă pentru transportul mărfurilor 
periculoase și acesta deține documentele 
ce atestă pregătirea profesională 
corespunzătoare? 

HG nr.589/2017 
p.36 

    

15 

 
V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 
 

Încălcări  Numărul de 
întrebări 
conform 

clasificării 
încălcărilor 

(toate 
întrebările 
aplicate) 

Numărul de 
încălcări 

constatate în 
cadrul 

controlului 
(toate 

întrebările 
neconforme) 

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului de 
încălcări % 
(1-(col 3/col 

2)x100%) 

Ponderea 
valorică totală 

conform 
clasificării 

încălcărilor 
(suma 

punctajului 
tuturor 

întrebărilor 
aplicate) 

Ponderea 
valorică a 

încălcărilor 
constatate în 

cadrul 
controlului 

(suma 
punctajului 
întrebărilor 
neconforme)  

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului de 
încălcări % 
(1-(col 6/col 

5)x100%) 

Minore        
Grave       

Foarte grave       
Total       

 
VI.  Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 
 

Clasificarea încălcărilor Punctajul  
Minore  1-5 
Grave 6-10 
Foarte grave 11-20 
 
VII. Lista actelor normative relevante: 
Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul  

1. Legea nr. 150 din 17.07.2014 Codul transporturilor rutiere 
2. Legea nr. 131 din 08.06.2012 Privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 
3. HG nr. 290 din 14.03.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a 

controlului treziei 
4. HG nr. 437 din 12.04.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi 

înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi 
cartelele tahografice 

6. HG nr. 475 din 20.04.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare şi 
verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză 

7. HG nr. 589 din 24.07.2017 Privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase 
 

Întocmit la data de __________________________ 
 
Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului 
 

____________________________________  ______________________ ______________________ 
   (Nume, prenume)     (Semnătura)            (Data aducerii la cunoștință) 

 
____________________________________  ______________________ ______________________ 
   (Nume, prenume)     (Semnătura)            (Data aducerii la cunoștință) 

 
____________________________________  ______________________ ______________________ 
   (Nume, prenume)     (Semnătura)            (Data aducerii la cunoștință) 

 
____________________________________  ______________________ ______________________ 
   (Nume, prenume)     (Semnătura)            (Data aducerii la cunoștință) 


