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 Anexa nr. 4 

   la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 
 

 
 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. 4 
al întreprinderilor ce desfășoară activități de montare, reparare și verificare a 

tahografelor și a limitatoarelor de viteză 
                

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 

Întreprinderea dispune de toate 
documentele valabile din care reiese 
menținerea condițiilor care au stat la 
baza înregistrării în registru a activității 
de montare, reparare și verificare a 
tahografelor și limitatoarelor  de viteză? 

art. 111, 
CTR 

    

20 

2 
Sunt valabile/corespund buletinele de 
măsurare metrologică a mijloacelor de 
măsurare utilizate? 

art. 111, lit. d)  
CTR 

    
10 

3 
Corespunde marca sigiliului pe care 
atelierul îl aplică pe tahografe cu cel 
indicat în extrasul din Registru? 

art. 114 alin.(1) 
CTR 

    
10  

4 

Întreprinderea respectă prevederile ce țin 
de admiterea spre montare doar 
tahografele care deţin certificate de 
examinare de tip conform legislaţiei în 
vigoare sau care au fost omologate în altă 
ţară conform procedurilor de omologare 
prevăzute de Acordul european privind 
activitatea echipajelor vehiculelor care 
efectuează transporturi rutiere 
internaţionale (AETR)? 

 
art. 110 
alin.(2) CTR 

    

 
 
 
 
10 
 
 

5 

Întreprinderea respectă prevederile ce țin 
de admiterea spre montare doar 
limitatoarele de viteză care deţin 
certificate de examinare de tip conform 
legislaţiei în vigoare sau care au fost 
omologate în altă ţară conform 
procedurilor de omologare prevăzute de 
Regulamentul CEE-ONU nr. 89? 

art. 110 
alin. (3) CTR 

    

10 

6 

Întreprinderea dispune de abilitarea 
scrisă din partea producătorului 
tahografelor și/sau a limitatoarelor de 
viteză ori a reprezentantului acestuia 
și/sau după caz a producătorului de 
dispozitive de verificare a tahografelor 
și/sau a limitatoarelor de viteză ori a 
reprezentanților acestora? 

pct. 5.1,5.2 
H.G. nr. 
475/2016 

    

10 

7 
Întreprinderea dispune de  aprobare ca 
operator de date personale? 

pct. 5.3, 
H.G. nr. 
475/2016 

    
20 

8 

Întreprinderea dispune de personal 
calificat corespunzător lucrărilor pe care 
le execută, să asigure menţinerea sub 
control şi stabilitatea proceselor de lucru, 
iar conducătorul atelierului întreprinderii 
de montare, reparare şi/sau verificare 
trebuie să îndeplinească condiţia de 
capacitate profesională prevăzută de 
Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 
475/2016? 

pct. 5.5, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

9 

Întreprinderea dispune de: 
- stand cu role adaptat special pentru 
determinarea coeficientului caracteristic 
și circumferinței efective a anvelopelor, 
amplasat într-o incintă (hală), sau de o 
pistă de încercare orizontală, plană cu 

Pct. 5.6, lit. a),  
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 
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suprafața din beton sau asfalt, avînd 
lățimea minimă de 3 m și lungimea de 
cel puțin 30 m.? 
- Pista de încercare se află la punctul de 
lucru sub directul control al 
întreprinderii? 

10 
Întreprinderea dispune de canal de 
vizitare sau rampă cu dimensiuni 
corespunzătoare desfășurării activității? 

Pct. 5.6, lit. b), 
H.G. nr. 
475/2016 

    
15 

11 

Întreprinderea dispune de utilaje și 
mijloace de măsurare pentru montare, 
reparare și/sau verificare specifice 
indicate de producătorul tahografelor 
și/sau a limitatoarelor de viteză ori de 
reprezentantul acestuia și/sau după caz, 
de producătorul de dispozitive de 
verificare a tahografelor și sau a 
limitatoarelor de viteză ori de 
reprezentantul acestuia, care i-a abilitat? 

Pct. 5.6, lit. c),  
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

12 

Întreprinderea dispune de - calculator 
echipat cu modem pentru evidența și 
transmiterea periodică a datelor privind 
activitățile efectuate, utilizat numai 
pentru activitate legată de verificarea 
tahografelor și, eventual pentru 
activitatea inspecției tehnice periodice? 
- Corespunde calculatorul dat cu 
configurația minimală a calculatorului: 
- procesor minim 1 GHZ; 
- memorie internă minimum 512Mb, 
Hdd 50 Gb; 
- CD-ROM sau CD-W; 
- placă video cu rezoluție minimum 
800x600 pixeli; 
- port paralel și port USB? 

Pct. 5.6, lit. d), 
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

13 
Întreprinderea dispune de imprimantă 
pentru tipărirea datelor pe placa de 
montare? 

Pct. 5.6, lit. e), 
H.G. nr. 
475/2016 

    
5 

14 
Întreprinderea dispune de aparat foto 
digital? 

Pct. 5.6, lit. f),  
H.G. nr. 
475/2016 

    
5 

15 

Întreprinderea dispune de dulap metalic, 
fișet sau seif pentru păstrarea în condiții 
de siguranță a sigiliilor, cleștilor de 
sigilare, dovezilor de verificare, plăcilor 
de montare și a cartelelor tahografice ale 
întreprinderii? 

Pct. 5.6, lit. g), 
H.G. nr. 
475/2016 

    

5 

16 

Întreprinderea dispune de încăpere 
destinată activității de reparare a 
tahografelor și/sau a limitatoarelor de 
viteză? 

Pct. 5.6, lit. h), 
H.G. nr. 
475/2016 

    

10 

17 

În cazul în care întreprinderea utilizează 
un stand cu role, hala în care este 
amplasat acesta trebuie să permită 
accesul unui vehicul rutier cu lăţimea de 
2,6 m şi cu înălţimea de 4 m. Lungimea 
halei trebuie să permită efectuarea 
lucrărilor la un vehicul rutier cu 
lungimea de 13,5 m. În cazul în care hala 
nu îndeplineşte aceste condiţii, se va 
purcede la restrîngerea domeniului 
autorizării? 

Pct. 5.6, lit. i),  
H.G. nr. 
475/2016 

    

20 

18 În cazul în care se utilizează un stand cu Pct. 5.6, lit. j),      10 
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role, iar în hala în care acesta este 
amplasat se desfăşoară şi activităţi de 
reparaţii, de întreţinere, de reglare, de 
reutilare/modificări constructive, de 
reconstrucţie a vehiculelor rutiere şi/sau 
de dezmembrare a vehiculelor rutiere 
scoase din uz, activitatea de montare, 
reparare şi/sau verificare a tahografelor 
şi/sau a limitatoarelor de viteză trebuie să 
se desfăşoare într-un spaţiu separat, 
astfel încît să nu fie influenţată de 
activităţile respective? 

H.G. nr. 
475/2016 

19 

Întreprinderea dispune de o infrastructură 
cu caracter general (spaţii tehnologice 
adecvate, sisteme de iluminare, încălzire 
şi ventilaţie, surse de energie, instalaţii 
de atelier generale)? 

Pct. 5.6, lit. k),  
H.G. nr. 
475/2016 

    

10 

20 
Întreprinderea dispune de spațiu de 
parcare suficient pentru desfășurarea 
activității? 

Pct. 5.6, lit. l),  
H.G. nr. 
475/2016 

    
10 

21 
Întreprinderea dispune de spații sociale 
pentru personal (vestiare, grup social) ? 

Pct. 5.6, lit. m), 
H.G. nr. 
475/2016 

    
15 

22 
Întreprinderea dispune de spații sociale 
accesibile clienților (spații de așteptare, 
grup social)? 

Pct. 5.6, lit. n), 
H.G. nr. 
475/2016 

    
15 

23 

Întreprinderea dispune de acces la 
rețeaua de internet cu următoarele 
caracteristici: 
- lărgime de bandă: minimum 512 kbps; 
- timpul de răspuns: maximum 200 ms? 

Pct. 5.7, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

24 

Întreprinderea dispune de personal 
abilitat care efectuează verificarea 
tahografelor și/sau a limitatoarelor de 
viteză cu permis de conducere pentru 
categoria B,C sau D? 

Pct. 5.8, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

25 

Întreprinderea dispune de: 
 -documentaţie tehnologică de montare, 
reparare şi/sau verificare a tahografelor 
şi/sau a limitatoarelor de viteză, 
incluzînd schemele şi desenele de 
montare a acestora pe vehiculul rutier, 
procedurile şi instrucţiunile de lucru, 
locurile şi mijloacele de sigilare? 
- instrucţiuni de exploatare şi întreţinere 
pentru tahografele şi/sau limitatoarele de 
viteză montate iniţial în întreprindere; ? 
- posibilitatea de aplicare a sigiliilor la 
locurile prevăzute de documentaţia 
aferentă şi a plăcii de montare? 

Pct. 5.11  
lit. d), e) și f) 
 
H.G. nr. 
475/2016 

    

15 

26 

Întreprinderea dispune de registru de 
evidență a datelor referitoare la fiecare 
montare reparare sau verificare cu 
conținutul minim impus? 

Pct. 5.12, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

10 

27 

 Întreprinderea dispune de raportul de 
autoevaluare conform Anexei nr. 3 din 
Regulamentul aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 475 din 20.04.2016? 

Pct. 5.13, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

20  

28 

 Întreprinderea respectă prevederile 
pct.6.1. din Regulamentul aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 475 din 
20.04.2016? 

Pct. 6.1, 
H.G. nr. 
475/2016 

    

20 

29 La data efectuării controlului la Pct. 6.2,     20 
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întreprindere este valabilă abilitarea din 
partea producătorului de tahografe şi/sau 
limitatoare de viteză ori a 
reprezentantului acestuia şi/sau, după 
caz, din partea producătorului de 
dispozitive de verificare a tahografelor 
şi/sau a limitatoarelor de viteză ori a 
reprezentantului acestuia.  

H.G. nr. 
475/2016 

 
 
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. HG nr. 475 din 20.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de montare, reparare şi 

verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză 
 

 
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) 

 


