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str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, 
e-mail: secretariat@anta.gov.md; web: www.anta.gov.md 

TEL/FAX: +373 (22) 44-40-03 

  
             Anexa nr. 2 

la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 
 
 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. 2 
a centrelor de instruire, perfecționare și atestare profesională 

                
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. 
 
 
 
IV. Lista de întrebări 

 
MINISTERUL ECONOMIEI 

ŞI INFRASTRUCTURII  
AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
Autoritatea administrativă 
„AGENŢIA  NAŢIONALĂ 

TRANSPORT AUTO” 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

И ИНФРАСТРУТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
Административный орган 

„НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА” 
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Nr. 
d/o 

Întrebări  Referința 
legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 
atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Este înregistrat centrul de instruire, 
perfecționare și atestare profesională la 
Agenția Națională Transport Auto? 

Art. 43, alin. 
(4), CTR 

    
20 

2 
 Este acreditat centrul de instruire, 
perfecționare și atestare profesională 
conform prevederilor legale? 

Art. 43, alin. 
(4), CTR; 
Art. 217 

Legea nr. 
131/2007 

    

20 

3 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de instruirea, perfecţionarea şi 
atestarea profesională în baza unor 
programe de instruire aprobate de organul 
central de specialitate şi de Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării? 

Art. 44, alin. 
(2), CTR; 
Art. 22, alin.(3),  
lit. c),  
art. 23 alin. (1) 
lit.c)  
Legea nr. 
131/2007 

    

20 

4 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de susținerea examenelor în cazul 
obținerii a cel puțin 75% din punctajul 
maxim a testului grilă? 

Art. 43, alin. 
(8), CTR  

    

15 

5 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de admiterea la susținerea testului 
grilă sau la instruirea profesională a 
candidaților pentru funcția de manager în 
domeniul transporturilor rutiere inclusiv 
manager responsabil pentru desfășurarea 
activității de Autogară a persoanelor care 
dispun de?  
a) diplomă de studii superioare în 
domeniul juridic, economic sau tehnic ori 
diplomă de absolvire a unei instituții de 
învățămînt profesional tehnic 
postsecundar și postsecundar nonterțiar, 
cu specializarea în domeniul tehnic auto; 
b) adeverința medicală (F 086/e) și 
concluzia consultativă narcologică, 
valabile. 

Art. 43, alin. 
(12),  
Art. 88 alin. (2) 
lit. d)  
CTR 

    

15 

6 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de admiterea la susținerea testului 
grilă sau la instruirea profesională a 
candidaților pentru funcția de manager 
responsabil de activitatea atelierului de 
autoservice, în funcţie de serviciile 
prestate a persoanelor care dispun de? 
 - calificarea de inginer sau tehnician în 
transportul auto; 
- vechime în muncă de cel puţin 2 ani în 
sfera de reparaţie şi deservire tehnică a 
vehiculelor rutiere. 

 
 
 
 
Art. 43, alin. 
(12),  
Art. 97 lit. b), c)  
CTR 

    

15 

7 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de verificarea condițiilor  de 
îndeplinire de către persoana care solicită 
eliberarea sau reînnoirea, după caz, a 
certificatului de manager pentru 

Art. 128 alin.(1)  
lit. a), b) CTR 

    

15 
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activitatea de inspecţie tehnică periodică 
a vehiculelor rutiere și anume? 
- să deţină diplomă de studii superioare 
sau medii de specialitate cu calificarea de 
inginer sau tehnician în transportul auto; 
- să aibă o vechime în muncă de cel puţin 
5 ani în domeniul reparaţiei, inspecţiei 
sau deservirii tehnice a vehiculelor 
rutiere. 

8 

Centrul de instruire, perfecționare și 
atestare profesională respectă prevederile 
ce țin de verificarea condițiilor  de 
îndeplinire de către persoana care solicită 
eliberarea sau reînnoirea, după caz, a 
certificatului de expert pentru activitatea 
de inspecţie tehnică periodică a 
vehiculelor rutiere și anume? 
- să deţină diplomă de studii superioare 
sau medii de specialitate cu calificarea de 
inginer sau tehnician în transportul auto? 
- să aibă o vechime în muncă de cel puţin 
2 ani în domeniul reparaţiei sau al 
deservirii tehnice a vehiculelor rutiere; ? 
- să posede permis de conducere valabil 
corespunzător genului de activitate 
prestat de staţia de inspecţie tehnică? 

Art. 128 alin.(2) 
lit. a), b) și d) 
 
CTR 

    

15 

9 

Centrul de instruire, perfecţionare şi 
atestare profesională  duce o evidenţă 
strictă a persoanelor care au urmat cursuri 
de instruire şi/sau au susţinut examinări, 
cu informarea Agenţiei în forma solicitată 
de aceasta? 

Art. 45, alin. 
(2), CTR 

    

15 

10 

Centrul de instruire, perfecţionare şi 
atestare profesională dispune de 
autorizaţia sanitară de funcţionare pentru 
clădirea sau, după caz, încăperea în care 
se va desfăşura procesul de instruire? 

art. 23 alin. (1) 
lit.b)  
Legea nr. 
131/2007 

    

15 

11 

Centrul de instruire, perfecţionare şi 
atestare profesională dispune: 
- cu drept de proprietate sau cu contract 
de locaţiune/arendă, de săli de studii 
destinate desfăşurării instruirii teoretico-
practice (încăperi cu destinaţie 
nelocativă); 
- titlul de proprietate sau contractul de 
locaţiune a sălilor de studii, precum şi 
schiţa cu dimensiunile acestora şi 
amplasarea elementelor obligatorii 
necesare procesului de instruire? 

Art. 22, alin. 
(3),  
lit. a),   
art. 23 alin. (1) 
lit.a)  
Legea nr. 
131/2007 

    

10 

12 

Centrul de instruire, perfecţionare şi 
atestare profesională dispune, de lista 
nominală a personalului didactic din 
cadrul unităţii de instruire în cauză, 
însoţită de următoarele documente în 
copii: 
– pentru profesorii de siguranţă rutieră 
(diplomele de studii, certificatul de 
atestare profesională, permisul de 
conducere, o declaraţie pe propria 
răspundere privind lipsa antecedentelor 
penale); 
– pentru profesorii unităţilor de formare 
iniţială şi perfecţionare periodică a 

Art. 23 alin. (1) 
lit.e)  
Legea nr. 
131/2007; 
Art. 22, alin. 
(4), lit. e),  
Legea nr. 
131/2007 
 

    

15 
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cadrelor manageriale din domeniul 
transportului rutier şi/sau a experţilor din 
cadrul staţiilor de inspecţie tehnică 
(diploma de studii superioare în domeniul 
ingineriei şi/sau al tehnologiei 
transportului auto ori, după caz, al 
tehnologiilor de operare în transportul 
auto, documentele care certifică 
experienţa de muncă de minimum 5 ani în 
domeniu şi certificatul de atestare 
profesională); 
– pentru managerul unităţii de instruire, 
după caz, al subdiviziunii acesteia – 
(contractul individual de muncă, diploma 
de studii superioare în domeniul 
ingineriei şi/sau al tehnologiei 
transportului auto ori, după caz, al 
tehnologiilor de operare în transportul 
auto, documentele care certifică 
experienţa de muncă de minimum 5 ani în 
domeniu, o declaraţie pe propria 
răspundere privind lipsa antecedentelor 
penale şi contravenţionale)? 

13 

Centrul de instruire, perfecţionare şi 
atestare profesională deţine echipamente 
şi materiale metodico-didactice 
corespunzătoare cerinţelor stabilite de 
normele metodologice aprobate de 
Ministerul Economiei şi Infrastructurii – 
pentru unităţile de formare iniţială şi 
perfecţionare periodică a conducătorilor 
de autovehicule, a cadrelor manageriale 
din domeniul transportului rutier şi/sau a 
experţilor din cadrul staţiilor de inspecţie 
tehnică;? 

Art. 22, alin. 
(3), 
 lit. f),  
 Legea nr. 
131/2007; 
Art. 23, alin. 
(1), 
 lit. f),  
Legea nr. 
131/2007; 
Art. 23, alin. 
(1), 
 lit. h),  
Legea nr. 
131/2007 

    

15 

14 

Centrul de instruire, perfecționare şi 
atestare profesională  dispune, cu drept de 
proprietate sau cu contract de 
leasing/locaţiune amenajările şi 
echipamentele tehnice prevăzute la art. 41 
alin. (3) Legea 131/2007, ori are încheiat 
cu o staţie de inspecţie tehnică autorizată 
un contract de locaţiune a utilajului 
tehnologic menţionat – pentru unităţile de 
formare iniţială şi perfecţionare periodică 
a experţilor din cadrul staţiilor de 
inspecţie tehnică.? 

Art. 22, alin. 
(3), 
 lit. g),  
Art. 23, alin. 
(1),  
lit. i),  
Art. 41 alin.(3) 
Legea nr. 
131/2007 
 

    

10 

 



5 
 

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 07.06.2007 Privind siguranţa traficului rutier 

 
 
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) 

 
 


