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 Anexa nr. 3 

   la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 
 

 
 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. 3 
a activității stațiilor de inspecție tehnică periodică 

                
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 

Respectă stația de inspecție tehnică   
periodică prevederile privind restricțiile 
de desfăşurare a activităţii de fabricare,        
comercializare, exploatare, deservire 
tehnică şi reparare a vehiculelor ca 
activități incompatibile domeniului 
respectiv?  

Anexa nr. 3, art. 
4 la H.G. 1047 
din 08.11.1999 

    

20 

2 
Stația de inspecție tehnică periodică 
respectă genul de activitate inclus în 
autorizație? 

Art. 129,  
CTR 

    
20 

4 

Sunt valabile certificatele de competență 
profesională ale managerului și 
experților responsabili pentru activitatea 
de inspecție tehnică periodică? 

Art. 127, 
CTR 

    

15 

6 

Se respectă de experții stațiilor de 
inspecție tehnică periodică condițiile de 
efectuare a inspecției tehnice periodice în 
conformitate cu prevederile actelor 
normative ale CEMT, ADR, INTERBUS 
și ATP? 

Art. 127 
alin.(2), 

Art. 129 alin.(1) 
lit.f),  
CTR 

    

15 

7 

 Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de Canal de vizitare (cu 
adîncime corespunzătoare) cu instalaţie 
de iluminare (lampă portabilă de 12 sau 
24 V), prevăzut cu platforme culisante 
pentru verificarea jocurilor în articulaţii 
care să permită minim 4 mişcări liniare? 

Art. 126 alin.(3)    
lit. a), CTR 

    

20  

8 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de instalație pentru  evacuarea 
gazelor de eșapament ? 

 
Art. 126  

alin.(3)    lit. b),  
CTR 

    

20 

9 

 Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de stand de verificare a frînelor 
cu role (valabilitate, certificat 
metrologic)? 

Art. 126 
alin.(3) lit. c), 

CTR 
 

    

20 

10 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de analizor cu 4 gaze (pentru CO 
şi λ) cu precizie de minimum: 
    ±0,06 % pentru CO; 
    ±0,5 % pentru CO2; 
    ±0,1 % pentru O2;  
    ±12 ppm pentru HC;  
(valabilitate, certificat metrologic)? 

Art. 126  
alin.(3) lit. d),  

CTR 
 

    

20 

11 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de opacimetru, destinat 
măsurării opacităţii gazelor de eşapament 
emise de motoarele cu aprindere prin 
comprimare, cu o precizie de minimum ± 
0,2 m-1? 

Art. 126 
alin.(3) lit. e), 

CTR 
 

    

20 

12 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de aparat de control al farurilor 
prevăzut cu nivelă? 

Art. 126 
alin.(3)  lit. f), 

CTR 
 

    

20 

13 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de dispozitiv de măsurare a 
presiunii în pneuri, cu o precizie de ± 
0,25 atm? 

Art. 126  
alin.(3) lit. g),  

CTR 
 

    

20 

14 Stația de inspecție tehnică periodică, Art. 126     20 
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dispune de dispozitiv de măsurare a 
adîncimii profilului pneurilor, cu o 
precizie de ± 0,1 mm? 

alin.(3) lit. h), 
CTR 

 

15 

 Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de cîntar pentru măsurarea 
maselor (integrat în standul de verificare 
a frînelor sau separat), cu o precizie de 
minimum ± 2% din valoarea măsurată? 

Art. 126 
alin.(3) lit. i), 

CTR 
 

    

20 

16 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de dispozitiv pentru verificarea 
amortizoarelor prevăzut cu excitator la 
15 Hz, în cazul liniilor de control 
destinate inspecţiei tehnice periodice a 
autoturismelor? 

Art. 126 
alin.(3) lit. j), 

CTR 
 

    

20 

17 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de dispozitiv de măsurare a 
jocului volanului, cu o precizie de ±0,5o? 

Art. 126 
alin.(3)  lit. k), 

CTR 
 

    

20 

18 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de Indicator al lichidului de 
frînă? 

Art. 126  
alin.(3) lit. l), 

 CTR 

    
20 

19 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de aparat de verificare a gradului 
de umbrire a geamurilor? 

Pct. 13 din  
Anexa nr.3 la  

HG 
nr.1047/1999 

    

20 

20 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de dispozitiv de apreciere a 
nivelului de zgomot (cu excepţia staţiilor 
autorizate pentru efectuarea inspecţiei 
tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu 
masa totală autorizată de pînă la 3,5 tone 
inclusiv? 

 
Art. 126 

alin.(3) lit. m), 
CTR 

    

20 

21 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de stand de control al unghiului 
de reglare a roţilor de direcţie? 

 
Art. 126 

alin.(3)  lit. n),  
CTR 

    

20 

22 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de camera video cu conectare la 
reţeaua locală de calculatoare, pentru 
completarea informaţiei privind 
vehiculele rutiere supuse inspecţiei 
tehnice periodice? 

 
 

Art. 126 
alin.(3) lit. o), 

CTR 

    

20 

23 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
dispune de utilaj de calcul conectat la un 
program unic de evidenţă a inspecţiei 
tehnice periodice, pentru monitorizarea 
procesului tehnologic şi asigurarea 
schimbului informaţional cu Agenţia? 

 
Art. 126 

alin.(3)  lit. p), 
 CTR 

    

20 

24 

Stația de inspecție tehnică periodică, 
utilizează pentru certificarea stării 
tehnice a vehiculului rutier doar aparate 
verificate metrologic, precum şi utilaj 
special prevăzut de reglementările 
tehnice şi metodologia de prestare a 
serviciilor de inspecţie tehnică periodică? 
 

Art. 133,   
lit. e), 
CTR 

    

10 

26 

Corespund numerele certificatelor și a 
buletinelor metrologice cu numerele 
utilajului din cadrul stației de inspecție 
tehnică periodică ? 

Art. 133,   
lit. e), 
 CTR 

    

10 

27 
Stația de inspecție tehnică periodică, 
generalizează zilnic cu transmiterea 

Art. 125,  
alin. (6), 

    
20 
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ulterioară în format electronic către 
Agenție a datelor cu referință la 
vehiculele rutiere supuse inspecției 
tehnice periodice? 

 CTR 

28 

Stația de inspecție tehnică admite la 
efectuarea inspecției tehnice doar 
categoriile de vehicule rutiere și genurile 
de activitate prevăzute în autorizație? 

Art. 133 
 lit. a),  
CTR 

    

20 

29 

Stația admite la activitatea de inspecție 
tehnică periodică doar a experților 
atestați profesional corespunzător 
categoriei din care face parte vehiculul 
rutier inspectat și genul de activitate 
solicitat? 

Art. 133 
 lit. b), 
 CTR 

    

20 

28 
Stația de inspecție tehnică   respectă 
Regulamentul cu privire la inspecția 
tehnică periodică ? 

Art. 133 
 lit. c),  
CTR 

    

20 

29 

Stația de inspecție tehnică  certifică 
starea tehnică a vehiculului rutier  doar 
după prezentarea acestuia pe linia de 
testare și susținerea tuturor încercărilor, 
soldată cu constatarea calificativelor 
corespunzătoare stabilite de 
reglementările tehnice și metodologia de 
prestare a serviciilor de inspecție tehnică 
periodică? 

Art. 133  
lit. d),  
CTR 

    

20 

30 

Stația de inspecție tehnică menționează 
în raportul de inspecție tehnică periodică 
toate defectele constatate ce 
condiționează respingerea vehiculului 
rutier în rezultatul inspecției tehnice 
periodice, precum și să nu admită 
menționarea în raport a unor 
neconformități tehnice pe care vehiculul 
rutier nu le prezintă? 

Art. 133  
lit. f) 
 CTR 

    

20 

31 

Stația de inspecție tehnică transmite la 
timp către Agenție datele complete și 
veridice cu privire la activitatea de 
inspecție tehnică periodică ? 

Art. 133  
lit. g)  
 CTR 

    

10 

32 

Stația de inspecție tehnică, admite la 
completarea raportului de inspecție 
tehnică periodică alte persoane decît 
expertul de inspecție tehnică atestat 
căruia ia fost distribuită ștampila pentru 
aplicare pe raport? 

Art. 133  
lit. h)  
 CTR 

    

20 

33 

Stația de inspecție tehnică acumulează și 
păstrează în arhivă timp de 3 ani dosarele 
privind vehiculele rutiere inspectate, care 
vor include documentele minime 
necesare stabilite în metodologia de 
prestare a serviciilor de inspecţie tehnică 
periodică? 

Art. 133  
lit. i)  
CTR 

    

20 

34 

Stația de inspecție tehnică respectă 
prevederea ce ține de înștiințare a 
Agenției în cel mult  10 zile, despre 
modificările datelor indicate în 
documentele anexate la cererea pentru 
eliberarea autorizației și ale condițiilor 
care au stat la baza eliberării acesteia? 

Art. 133 
 lit. j)  
CTR 

    

10 

 
 
V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 
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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. HG nr. 1047 din 08.11.1999 Cu privire la reorganizarea Sistemului informațional automatizat de căutare 

"Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a 
autovehiculelor şi remorcilor acestora 

 
 
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) 

 


