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str. Aleea Gării 6, MD 2001 Chişinău, Republica Moldova, 
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 Anexa nr. 6 

    la Ordinul nr. 28 din 01.02.2019 
 

 
 

LISTĂ DE VERIFICARE nr. 6 
al întreprinderilor care desfășoară activitatea de autoservice 

                
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, întrunește cumulativ 
cerințele stabilite la art.96 din CTR, 
care au fost incluse la notificare și 
prezentate Agenției? 

Art. 94 alin.(3) 
Art. 96  
CTR 

    

20 

2 

Activitatea de facto a întreprinderii 
corespunde  activităților specifice care 
au fost incluse în notificarea prezentată 
Agenției? 

Art. 94 alin.(1) 
 CTR 

    

20 

3 

Întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin.(1) 
lit. e) și f) din CTR, îndeplinește  
capacitatea profesională a managerului 
responsabil de activitatea atelierului? 

Art. 97 
  CTR 

    

15 

4 

Întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin. (1) 
lit. e) și f) din CTR, 
a înregistrat toate atelierele în care își 
desfășoară activitatea de autoservice? 

Art. 100  
alin.(1) 
  CTR 

    

20 

5 

La întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art. 94 alin. 
(1) lit. e) și f) din CTR, din momentul 
notificării pînă la momentul efectuării 
controlului, au fost sau nu schimbate 
careva date din notificare? 

Art. 100  
alin.(1) lit.a) 

  CTR 

    

10 

6 

Întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin. (1) 
lit. e) și f) din CTR, are același angajat 
în funcția de manager responsabil de 
activitatea atelierului, informația 
despre care a fost prezentată în dosarul 
de înregistrare la Agenție? 

Art. 100  
alin.(1) lit.b) 

  CTR 

    

10 

7 

La întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art. 94 alin. 
(1) lit. e) și f) din CTR, din momentul 
notificării pînă la momentul efectuării 
controlului, au survenit sau nu 
schimbări care au ca efect 
neîndeplinirea cerinţei de bună 
reputaţie în condiţiile art.18 din CTR? 

Art. 100  
alin.(1) lit.c) 

  CTR 

    

10 

8 

Întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin.(1) 
lit. e) și f) din CTR, dispune de 
aparatele și utilajul din dotarea 
atelierului, lista cărora a fost 
prezentată în dosarul de înregistrare la 
Agenție? 

Art. 100  
alin.(1) lit.d) 

  CTR 

    

5 

9 

Întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin. (1) 
lit. e) și f) din CTR, dispune de 
buletinele de verificare metrologică 
valabile a echipamentului şi 
mijloacelor de măsurare şi copiile 
certificatelor de atestare metrologică a 
standurilor şi utilajului de încercări și 
dacă corespund acestea? 

Art. 100  
alin.(1) lit.e) 

  CTR 

    

10 

10 
La întreprinderea care desfășoară 
activitățile specificate la art.94 alin. (1) 

Art. 100  
alin.(1) lit. f) 

    
10 
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lit. e) și f) din CTR, amplasare 
aparatelor și utilajelor din dotarea 
atelierului corespund cu cea prezentată 
Agenției în schița atelierului? 

  CTR 

11 

La întreprinderea care desfășoară alte 
activități decît cele specificate la art. 
94 alin. (1) lit. e) și f) din CTR, au 
survenit careva schimbări a informației 
prezentate la notificare despre 
activitățile desfășurate (conform art. 94 
din CTR), adresa unității și numele 
managerului responsabil de activitatea 
de autoservice?  

Art. 100  
alin.(2) 
  CTR 

    

10 

12 

Îndeplinește întreprinderea  condiția de 
existență a spațiilor adecvate pentru: 
- amplasarea vehiculelor rutiere și/sau 
a produselor ce urmează a fi sau a fost 
reparate, recondiționate și/sau reglate? 
- depozitarea și evidența materialelor și 
produselor de schimb necesare 
procesului de reparare și de 
recondiționare a vehiculelor rutiere? 
- efectuarea lucrărilor de reparare, 
întreținere recondiționare și/sau de 
reglare funcțională a vehiculelor 
rutiere? 

Art. 96, lit. c),  
CTR 

    

20 

13 

Întreprinderea care efectuează 
activități de repararea, modificarea 
constructivă sau reconstrucţia 
vehiculelor rutiere, în cazul 
intervenţiei la sistemele care privesc 
siguranţa circulaţiei, protecţia 
mediului, eficienţa energetică, 
întreprinderile autorizate utilizează 
doar echipamente, componente, entităţi 
tehnice, piese de schimb şi materiale 
de exploatare omologate sau 
certificate, după caz, conform 
legislaţiei în vigoare? 

Art. 104 
CTR 

    

15 

14 

Întreprinderile care efectuează 
activităţile prevăzute la art. 94 din 
CTR eliberează, la cererea 
beneficiarului, certificate de garanţie 
pentru lucrările executate, care prevăd, 
dacă este cazul, şi perioada de garanţie 
pentru componentele noi ori 
recondiţionate utilizate, conform 
legislaţiei? 

Art. 105 
CTR 

    

10 

15 

Întreprinderea care desfășoară 
activitate de reutilare a vehiculelor 
rutiere, dispune de cărți tehnologice 
pentru operațiunile de reutilare a 
vehiculelor rutiere? 

Art. 109,  
CTR 

    

20 

 
pentru întreprinderile înregistrate care desfășoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz 

trebuie să deţină suplimentar spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a acestor vehicule înainte de 
dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare ce rezultă în urma dezmembrării, suplimentar se 

verifică îndeplinirea următoarelor condiţii: 

16 

Dispune de zona de colectare a 
vehiculelor rutiere scoase din uz, și 
care trebuie împărțită în 2 zone 
separate, și anume: o zonă unde 
vehiculele scoase din uz sînt predate 

Art. 106 lit. a) 
CTR 

    

10 
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de către proprietari și o zonă pentru 
depozitarea temporară a acestora în 
vederea dezmembrării ?  

17 
Deține suprafețe impermeabile în zona 
în care se efectuează dezmembrarea și 
depoluarea vehiculului rutier? 

Art. 106 lit. b) 
CTR 

    
10 

18 
Deține containere adecvate pentru 
depozitarea bateriilor de acumulatoare 
? 

Art. 106 lit. c) 
CTR 

    
10 

19 

Deține rezervoare pentru depozitarea 
separată a lichidelor vehiculelor scoase 
din uz: combustibil, ulei de motor,  
ulei de cutie de viteze, ulei de 
transmisie, ulei hidraulic, lichide de 
răcire, antigel, lichid de frână, lichide 
ale sistemului de aer condiționat și 
orice alte lichide conținut de vehiculul 
rutier scos din uz? 

Art. 106 lit. d) 
CTR 

    

10 

20 
Deține spații pentru depozitarea 
anvelopelor uzate ? 

Art. 106 lit. e) 
CTR 

    
10 

21 

Se eliberează de către întreprindere pe 
numele proprietarului vehiculului 
rutier dezmembrat un certificat de 
distrugere ? 

Art. 107, alin. 
1) CTR 

    

20  

22 

Întreprinderea dispune de registru de 
evidență a tuturor vehiculelor rutiere 
asupra cărora s-a derulat activitatea de 
dezmembrare pentru care au fost 
înregistrate ? 

Art. 108, 
 alin. (1), lit. a),  

alin.(2) 
CTR 

    

20 

23 

 Întreprinderea dispune de registru de 
evidență a modului de tratare a 
caroseriilor/șasiurilor rezultate din 
activitatea de dezmembrare ? 

Art. 108,  
alin. (1), lit. b), 

alin.(2) 
CTR 

    

10 

24 

Întreprinderea îndeplinește obligația de 
prezentare, în termen de 10 zile de la 
data dezmembrării vehiculului rutier, 
informaţia respectivă la gestionarul 
Registrului de stat al transporturilor în 
vederea radierii acestora din registru.? 

Art. 108,  
alin. (3) 

CTR 

    

20 

25 

Întreprinderea respectă condiţiile 
speciale de reutilizare, reciclare sau 
valorificare a pieselor, componentelor 
şi materialelor de exploatare rezultate 
ca urmare a dezmembrării, în scopul 
protejării mediului ambiant, a 
siguranţei rutiere şi pentru conservarea 
energiei, după caz. ? 

Art. 108,  
alin. (4) 

CTR 

    

20 

 
 
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       
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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) 

 


