
 
O R D I N 

cu privire la aprobarea în redacţie nouă a listelor de verificare  

pentru domeniile de control ale A.A.  

„Agenţia Naţională Transport Auto” 

  

nr. 28  din  01.02.2019 

  
Monitorul Oficial nr.38-47/277 din 08.02.2019 

  

* * * 

În temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595) şi al pct.32 

din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii 

de întreprinzător în baza analizei riscurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr.133-141, art.421),  

ORDON: 

1. Se aprobă în redacţie nouă listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat 

asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competenţă ale 

A.A. „Agenţia Naţională Transport Auto”: 

  

Nr. 

d/o 

Denumirea listei Numărul 

anexei  

la ordin 

1. Lista de verificare nr.1 la sediile operatorilor de transport rutier 1 

2. Lista de verificare nr.2 a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare 

profesională 

2 

3. Lista de verificare nr.3 a activităţii staţiilor de inspecţie tehnică 

periodică 

3 

4. Lista de verificare nr.4 a întreprinderilor ce desfăşoară activităţi de 

montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză 

4 

5. Lista de verificare nr.5 a întreprinderilor care desfăşoară activitatea de 

cântărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului 

internaţional de cântărire a vehiculului rutier 

5 

6. Lista de verificare nr.6 a întreprinderilor care desfăşoară activitatea de 

autoservice 

6 

7. Lista de verificare nr.7 a întreprinderilor care desfăşoară activitatea de 

autogară 

7 

8. Lista de verificare nr.8 pentru controlul de stat şi supravegherea 

respectării cerinţelor privind protecţia consumatorilor din domeniul 

transportului rutier şi activităţilor conexe transportului rutier 

8 

[Pct.1 completat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.254 din 11.10.2019, în vigoare 

25.11.2019]  

[Pct.1 completat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.140 din 06.06.2019, în vigoare 

12.08.2019]  

  

2. A.A. „Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi-l va plasa pe pagina web oficială www.anta.gov.md. 

3. Se abrogă Ordinul nr.537 din 14.11.2018. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, 

secretar de stat. 

  
SECRETARUL GENERAL DE STAT Iulia COSTIN 

  

TEXT=LPLP20120608131
TEXT=HGHG20180425379
http://www.anta.gov.md/


Nr.28. Chişinău, 1 februarie 2019.  

  

  
Anexa nr.1  

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.1  

la sediile operatorilor de transport rutier  

  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  

Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Deţine operatorul de transport 

rutier sediu (în locaţiune sau 

proprietate) în incinta căruia 

pot să se efectueze operaţiuni 

tehnologice, să se dirijeze 

activitatea de transport şi 

arhiveze documentele 

necesare? 

CTR art.17 

lit.(a), 

    20 

TEXT=LPLP20140717150


2. Deţine în proprietate sau în 

leasing financiar cel puţin o 

treime din vehiculele rutiere de 

care dispune, dar nu mai puţin 

de o unitate? 

CTR art.17, 

lit.(b), (c) 

    20 

3. Îndeplineşte operatorul de 

transport rutier condiţia de 

capacitate financiară? 

CTR art.16 

lit.c) şi 

art.19, 

    20 

4. Deţine operatorul de transport 

rutier atelier de autoservice 

amenajat pentru operaţiuni de 

deservire tehnică ale 

vehiculelor rutiere deţinute 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 şi 

ţine evidenţa în Registrul de 

evidenţă a controlului tehnic 

zilnic al vehiculelor rutiere? 

CTR art.48 

lit.(m) şi 

art.49 lit.(i) 

    20 

6. Operatorul de transport rutier 

respectă reglementările în 

vigoare privind efectuarea 

inspecţiei tehnice periodice? 

CTR art.49 

lit.(j)  

Anexa nr.3, 

art.24 la HG 

1047 din 

08.11.1999 

    20 

7. Operatorul de transport rutier 

îndeplineşte condiţia privind 

competenţa 

profesională/managerul de 

transport rutier deţine certificat 

de competenţă profesională 

valabil? 

CTR art.20, 

alin.(1)  

art.43 

alin.(1),  

art.48 lit.(j) 

    15 

8. Dispun conducătorii auto de 

certificate de competenţă 

profesională? 

CTR art.43 

alin.2 lit.(b), 

art.49 lit.(f) 

    15 

9. Operatorul de transport asigură 

efectuarea controlului medical, 

controlul treziei, şi 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),  

LP131/2007  

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 

290/2016, 

p.13 sbpct.2) 

    10 

11. Operatorul de transport (care 

utilizează vehicule dotate cu 

tahografe digitale) a aprobat şi 

deţine la sediu Registrul de 

evidenţă a descărcărilor de 

date şi instrucţiunile de 

completare a acestuia, precum 

şi a desemnat o persoană 

responsabilă care va ţine 

HG 

nr.437/2016 

p.103, p.104 

    5 
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evidenţa operaţiunilor de 

descărcare? 

12. Deţine operatorul de transport 

rutier (care utilizează vehicule 

dotate cu tahografe digitale) 

cartelă a operatorului de 

transport? 

HG 

nr.437/2016 

p.100 

    5 

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 şi documentele 

imprimate pentru ultimul an, 

în cazurile în care operatorul 

utilizează tahografe analogice? 

HG 

nr.475/2016 

p.3.31 

    5 

15. Deţine operatorul de transport 

rutier la sediul său, scrisorile 

de transport (CMR), pentru 

anul curent de activitate? 

CTR art.48 

lit.(a) 

    5 

16. Deţine 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. Deţine 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. Deţine 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. Deţine operatorul de transport 

rutier la sediul său, contractul 

de asigurare pentru persoanele 

transportate şi bagajele 

CTR art.48 

lit.(e) 

    10 
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acestora, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare? 

20. Deţine 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. Deţine 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. Deţine 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 

23. Deţine 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. Deţine 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. Deţine 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. Deţine 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. Deţine operatorul de transport 

rutier la sediul său, registrele 

de evidenţă a controlului 

tehnic zilnic al vehiculelor 

rutiere? 

CTR art.48 

lit.(m) 

    10 
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28. Deţine 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 din 

Regulamentul transporturilor 

rutiere de mărfuri periculoase 

aprobat prin HG nr.589/2017? 

HG 

nr.589/2017 

pct.69 

    10 

35. Operatorul de transport rutier 

care transportă mărfuri 

periculoase are desemnat cel 

puţin un consilier de siguranţă 

pentru transportul mărfurilor 

periculoase şi acesta deţine 

documentele ce atestă 

HG 

nr.589/2017 

p.36 

    15 
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pregătirea profesională 

corespunzătoare? 

  
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 activităţii 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 condiţiile 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 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 
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______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.2  

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.2 

a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională 
  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  

Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Este înregistrat centrul de 

instruire, perfecţionare şi 

atestare profesională la 

Agenţia Naţională Transport 

Auto? 

art.43, 

alin.(4), CTR 

    20 

2. Este acreditat centrul de 

instruire, perfecţionare şi 

art.43, 

alin.(4), CTR;  

    20 
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atestare profesională conform 

prevederilor legale? 

art.217 Legea 

nr.131/2007 

3. Centrul de instruire, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin 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, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin de 

susţinerea examenelor în 

cazul obţinerii a cel puţin 

75% din punctajul maxim a 

testului grilă? 

art.43, 

alin.(8), CTR 

    15 

5. Centrul de instruire, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin de 

admiterea la susţinerea 

testului grilă sau la instruirea 

profesională a candidaţilor 

pentru funcţia de manager în 

domeniul transporturilor 

rutiere inclusiv manager 

responsabil pentru 

desfăşurarea activităţii de 

Autogară a persoanelor care 

dispun de?  

a) diplomă de studii 

superioare în domeniul 

juridic, economic sau tehnic 

ori diplomă de absolvire a 

unei instituţii de învăţămînt 

profesional tehnic 

postsecundar şi postsecundar 

nonterţiar, cu specializarea 

în domeniul tehnic auto;  

b) adeverinţa medicală (F 

086/e) şi concluzia 

consultativă narcologică, 

valabile. 

art.43, 

alin.(12), 

art.88 alin.(2) 

lit.d) CTR 

    15 

6. Centrul de instruire, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin de 

admiterea la susţinerea 

testului grilă sau la instruirea 

profesională a candidaţilor 

pentru funcţia 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;  

art.43, 

alin.(12), 

art.97 lit.b), 

c) CTR 

    15 
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- vechime în muncă de cel 

puţin 2 ani în sfera de 

reparaţie şi deservire tehnică 

a vehiculelor rutiere. 

7. Centrul de instruire, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin de 

verificarea condiţiilor de 

îndeplinire de către persoana 

care solicită eliberarea sau 

reînnoirea, după caz, a 

certificatului de manager 

pentru activitatea de inspecţie 

tehnică periodică a 

vehiculelor rutiere şi 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. 

art.128 

alin.(1) lit.a), 

b) CTR 

    15 

8. Centrul de instruire, 

perfecţionare şi atestare 

profesională respectă 

prevederile ce ţin de 

verificarea condiţiilor 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 şi 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) şi 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 

art. 23 

alin.(1) lit.b) 

    15 

TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150


profesională dispune de 

autorizaţia sanitară de 

funcţionare pentru clădirea 

sau, după caz, încăperea în 

care se va desfăşura procesul 

de instruire? 

Legea 

nr.131/2007 

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 

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 

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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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, 

perfecţionare 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 

  
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%) 
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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 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.3  

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.3 

a activităţii staţiilor de inspecţie tehnică periodică 

  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 
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III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor1: 
  

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  

Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Respectă staţia de inspecţie 

tehnică periodică prevederile 

privind restricţiile de 

desfăşurare a activităţii de 

fabricare, comercializare, 

exploatare, deservire tehnică 

şi reparare a vehiculelor ca 

activităţi incompatibile 

domeniului respectiv? 

Anexa nr.3, 

art.4 la HG 

1047 din 

08.11.1999 

    20 

2. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică respectă genul de 

activitate inclus în 

autorizaţie? 

art.129, CTR     20 

4. Sunt valabile certificatele de 

competenţă profesională ale 

managerului şi experţilor 

responsabili pentru 

activitatea de inspecţie 

tehnică periodică? 

art.127, CTR     15 

6. Se respectă de experţii 

staţiilor de inspecţie tehnică 

periodică condiţiile de 

efectuare a inspecţiei tehnice 

periodice în conformitate cu 

prevederile actelor normative 

ale CEMT, ADR, 

INTERBUS şi ATP? 

art.127 

alin.(2), 

art.129 

alin.(1) lit.f), 

CTR 

    15 

7. Staţia de inspecţie 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 

art.126 

alin.(3) lit.a), 

CTR 

    20  
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permită minim 4 mişcări 

liniare? 

8. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de 

instalaţie pentru evacuarea 

gazelor de eşapament ? 

art.126 

alin.(3) lit.b), 

CTR 

    20 

9. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de stand 

de verificare a frînelor cu 

role (valabilitate, certificat 

metrologic)? 

art.126 

alin.(3) lit.c), 

CTR 

    20 

10. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de aparat 

de control al farurilor 

prevăzut cu nivelă? 

art.126 

alin.(3) lit.f), 

CTR 

    20 

13. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de 

dispozitiv de măsurare a 

adîncimii profilului 

pneurilor, cu o precizie de ± 

0,1 mm? 

art.126 

alin.(3) lit.h), 

CTR 

    20 

15. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie 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 
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17. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de 

Indicator al lichidului de 

frînă? 

art.126 

alin.(3) lit.l), 

CTR 

    20 

19. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, dispune de stand 

de control al unghiului de 

reglare a roţilor de direcţie? 

art.126 

alin.(3) lit.n), 

CTR 

    20 

22. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie 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. Staţia de inspecţie 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 şi a buletinelor 

metrologice cu numerele 

utilajului din cadrul staţiei de 

inspecţie tehnică periodică ? 

art.133, lit.e), 

CTR 

    10 

27. Staţia de inspecţie tehnică 

periodică, generalizează 

art.125, 

alin.(6), CTR 

    20 
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zilnic cu transmiterea 

ulterioară în format 

electronic către Agenţie a 

datelor cu referinţă la 

vehiculele rutiere supuse 

inspecţiei tehnice periodice? 

28. Staţia de inspecţie tehnică 

admite la efectuarea 

inspecţiei tehnice doar 

categoriile de vehicule 

rutiere şi genurile de 

activitate prevăzute în 

autorizaţie? 

art.133 lit.a), 

CTR 

    20 

29. Staţia admite la activitatea de 

inspecţie tehnică periodică 

doar a experţilor atestaţi 

profesional corespunzător 

categoriei din care face parte 

vehiculul rutier inspectat şi 

genul de activitate solicitat? 

art.133 lit.b), 

CTR 

    20 

28. Staţia de inspecţie tehnică 

respectă Regulamentul cu 

privire la inspecţia tehnică 

periodică ? 

art.133 lit.c), 

CTR 

    20 

29. Staţia de inspecţie tehnică 

certifică starea tehnică a 

vehiculului rutier doar după 

prezentarea acestuia pe linia 

de testare şi susţinerea 

tuturor încercărilor, soldată 

cu constatarea calificativelor 

corespunzătoare stabilite de 

reglementările tehnice şi 

metodologia de prestare a 

serviciilor de inspecţie 

tehnică periodică? 

art.133 lit.d), 

CTR 

    20 

30. Staţia de inspecţie tehnică 

menţionează în raportul de 

inspecţie tehnică periodică 

toate defectele constatate ce 

condiţionează respingerea 

vehiculului rutier în 

rezultatul inspecţiei tehnice 

periodice, precum şi să nu 

admită menţionarea în raport 

a unor neconformităţi tehnice 

pe care vehiculul rutier nu le 

prezintă? 

art.133 lit.f) 

CTR 

    20 

31. Staţia de inspecţie tehnică 

transmite la timp către 

Agenţie datele complete şi 

veridice cu privire la 

activitatea de inspecţie 

tehnică periodică ? 

art.133 lit.g) 

CTR 

    10 

32. Staţia de inspecţie tehnică, 

admite la completarea 

raportului de inspecţie 

tehnică periodică alte 

persoane decît expertul de 

inspecţie tehnică atestat 

căruia ia fost distribuită 

art.133 lit.h) 

CTR 

    20 
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ştampila pentru aplicare pe 

raport? 

33. Staţia de inspecţie tehnică 

acumulează şi 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. Staţia de inspecţie tehnică 

respectă prevederea ce ţine 

de înştiinţare a Agenţiei în 

cel mult 10 zile, despre 

modificările datelor indicate 

în documentele anexate la 

cererea pentru eliberarea 

autorizaţiei şi ale condiţiilor 

care au stat la baza eliberării 

acesteia? 

art.133 lit.j) 

CTR 

    10 

  
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.1047 din 

08.11.1999  

Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de 

căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi 

introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora 

TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=HGHG199911081047
TEXT=HGHG199911081047


  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.4  

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.4 

al întreprinderilor ce desfăşoară activităţi de montare, reparare  

şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză 
  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  



Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

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 menţinerea condiţiilor 

care au stat la baza înregistrării 

în registru a activităţii de 

montare, reparare şi verificare 

a tahografelor şi 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 ţin 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 ţin 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 

şi/sau a limitatoarelor de viteză 

ori a reprezentantului acestuia 

şi/sau după caz a 

producătorului de dispozitive 

de verificare a tahografelor 

şi/sau a limitatoarelor de viteză 

ori a reprezentanţilor acestora? 

pct.5.1,5.2 

HG 

nr.475/2016 

    10 

7. Întreprinderea dispune de 

aprobare ca operator de date 

personale? 

pct.5.3, HG 

nr.475/2016 

    20 

8. Întreprinderea dispune de 

personal calificat 

corespunzător lucrărilor pe 

care le execută, să asigure 

pct.5.5, HG 

nr.475/2016 

    15 
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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 HG 

nr.475/2016? 

9. Întreprinderea dispune de:  

- stand cu role adaptat special 

pentru determinarea 

coeficientului caracteristic şi 

circumferinţei efective a 

anvelopelor, amplasat într-o 

incintă (hală), sau de o pistă de 

încercare orizontală, plană cu 

suprafaţa din beton sau asfalt, 

avînd lăţimea minimă de 3 m 

şi lungimea de cel puţin 30 m.?  

- Pista de încercare se află la 

punctul de lucru sub directul 

control al întreprinderii? 

Pct.5.6, 

lit.a), HG 

nr.475/2016 

    15 

10. Întreprinderea dispune de canal 

de vizitare sau rampă cu 

dimensiuni corespunzătoare 

desfăşurării activităţii? 

Pct.5.6, 

lit.b), HG 

nr.475/2016 

    15 

11. Întreprinderea dispune de 

utilaje şi mijloace de măsurare 

pentru montare, reparare şi/sau 

verificare specifice indicate de 

producătorul tahografelor 

şi/sau a limitatoarelor de viteză 

ori de reprezentantul acestuia 

şi/sau după caz, de 

producătorul de dispozitive de 

verificare a tahografelor şi sau 

a limitatoarelor de viteză ori de 

reprezentantul acestuia, care i-

a abilitat? 

Pct.5.6, 

lit.c), HG 

nr.475/2016 

    15 

12. Întreprinderea dispune de - 

calculator echipat cu modem 

pentru evidenţa şi transmiterea 

periodică a datelor privind 

activităţile efectuate, utilizat 

numai pentru activitate legată 

de verificarea tahografelor şi, 

eventual pentru activitatea 

inspecţiei tehnice periodice?  

- Corespunde calculatorul dat 

cu configuraţia minimală a 

calculatorului: - procesor 

minim 1 GHZ;  

- memorie internă minimum 

512Mb, Hdd 50 Gb;  

- CD-ROM sau CD-W;  

- placă video cu rezoluţie 

minimum 800x600 pixeli;  

- port paralel şi port USB? 

Pct.5.6, 

lit.d), HG 

nr.475/2016 

    15 
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13. Întreprinderea dispune de 

imprimantă pentru tipărirea 

datelor pe placa de montare? 

Pct.5.6, 

lit.e), HG 

nr.475/2016 

    5 

14. Întreprinderea dispune de 

aparat foto digital? 

Pct.5.6, 

lit.f), HG 

nr.475/2016 

    5 

15. Întreprinderea dispune de 

dulap metalic, fişet sau seif 

pentru păstrarea în condiţii de 

siguranţă a sigiliilor, cleştilor 

de sigilare, dovezilor de 

verificare, plăcilor de montare 

şi a cartelelor tahografice ale 

întreprinderii? 

Pct.5.6, 

lit.g), HG 

nr.475/2016 

    5 

16. Întreprinderea dispune de 

încăpere destinată activităţii de 

reparare a tahografelor şi/sau a 

limitatoarelor de viteză? 

Pct.5.6, 

lit.h), HG 

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), HG 

nr.475/2016 

    20 

18. În cazul în care se utilizează un 

stand cu 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? 

Pct.5.6, 

lit.j), HG 

nr.475/2016 

    10 

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), HG 

nr.475/2016 

    10 

20. Întreprinderea dispune de 

spaţiu de parcare suficient 

pentru desfăşurarea activităţii? 

Pct.5.6, 

lit.l), HG 

nr.475/2016 

    10 
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21. Întreprinderea dispune de 

spaţii sociale pentru personal 

(vestiare, grup social) ? 

Pct.5.6, 

lit.m), HG 

nr.475/2016 

    15 

22. Întreprinderea dispune de 

spaţii sociale accesibile 

clienţilor (spaţii de aşteptare, 

grup social)? 

Pct.5.6, 

lit.n), HG 

nr.475/2016 

    15 

23. Întreprinderea dispune de 

acces la reţeaua de internet cu 

următoarele caracteristici:  

- lărgime de bandă: minimum 

512 kbps;  

- timpul de răspuns: maximum 

200 ms? 

Pct.5.7, HG 

nr.475/2016 

    15 

24. Întreprinderea dispune de 

personal abilitat care 

efectuează verificarea 

tahografelor şi/sau a 

limitatoarelor de viteză cu 

permis de conducere pentru 

categoria B,C sau D? 

Pct.5.8, HG 

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) şi f) 

HG 

nr.475/2016 

    15 

26. Întreprinderea dispune de 

registru de evidenţă a datelor 

referitoare la fiecare montare 

reparare sau verificare cu 

conţinutul minim impus? 

Pct.5.12, 

HG 

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, 

HG 

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, HG 

nr.475/2016 

    20 

29. La data efectuării controlului 

la întreprindere este valabilă 

abilitarea din partea 

producătorului de tahografe 

şi/sau limitatoare de viteză ori 

Pct.6.2, HG 

nr.475/2016 

    20 
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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. 

  
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 condiţiile de montare, 

reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.5  

la Ordinul  
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nr.28 din 1 februarie 2019  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.5 

al întreprinderilor care desfăşoară activitatea de cîntărire a  

vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului  

internaţional de cîntărire a vehiculului rutier 
  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  

Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

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 menţinerea 

condiţiilor care au stat la 

baza obţinerii autorizaţiei 

de desfăşurare a activităţii 

de cîntărire a vehiculelor 

rutiere? 

art.119, 120 

CTR 

    20 

2. Întreprinderea dispune de 

spaţii adecvate care permit 

accesul liber al vehiculelor 

rutiere la standurile de 

cîntărire? 

art.119 lit.b) 

CTR 

    20 
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3. Întreprinderea dispune de 

certificatele de competenţă 

profesională valabile ale 

managerului responsabil 

pentru activitatea de 

cîntărire a vehiculelor 

rutiere? 

art.120 lit.c) 

CTR 

    10 

4. Întreprinderea dispune de 

certificatele de competenţă 

profesională valabile ale 

experţilor responsabili 

pentru activitatea de 

cîntărire a vehiculelor 

rutiere? 

art.120 lit.c) 

CTR 

    10 

5. Aparatele şi utilajele din 

dotarea staţiei corespund cu 

lista depusă la Agenţie în 

vederea obţinerii 

Autorizaţiei? 

art.120 lit.d) 

CTR 

    10 

6. Întreprinderea dispune de 

buletine de verificare 

metrologică valabile ale 

echipamentului şi 

mijloacelor de măsurare 

precum şi de certificatele 

de atestare metrologică ale 

standurilor şi utilajului de 

încercări? 

art.120 lit.e) 

CTR 

    10 

7. Corespund buletinele de 

verificare metrologică 

valabile ale echipamentului 

şi mijloacelor de măsurare 

precum şi certificatele de 

atestare metrologică ale 

standurilor şi utilajului de 

încercări cu utilajul folosit 

de facto? 

art.120 lit.e) 

CTR 

    10 

8. Întreprinderea dispune de 

aparate şi utilaje care 

corespund fie:  

- recomandării OIML R 76 

„Instrumente de cîntărire 

nonautomate”, clasa de 

exactitate III sau mai mare? 

fie:  

- recomandării OIML R 

134 „Instrumente automate 

de cîntărire a vehiculelor 

rutiere aflate în mişcare”, 

clasa de exactitate II sau 

mai mare? 

art.121 CTR     20 

9. Sunt în stare funcţională 

echipamentul, mijloacele 

de măsurare, standurile şi 

utilajul de încercări, 

aparatele şi utilaje folosite 

de întreprindere în 

activitatea sa? 

art.120 lit.d) şi 

e) CTR 

    20 

10. Întreprinderea dispune de 

registru de evidenţă a 

certificatelor internaţionale 

Anexa 2 rubrica 

Note de la 

pagina a doua a 

    10 
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de cîntărire a vehiculelor 

rutiere eliberate? 

certificatului. 

CTR 

11. Întreprinderea efectuează 

înregistrări în registru de 

evidenţă a certificatelor 

internaţionale de cîntărire a 

vehiculelor rutiere eliberate 

care trebuie să cuprindă 

numărul de cod al cîntăririi 

care constă din trei 

elemente de date, unite prin 

cratime? 

Anexa 2 rubrica 

Note de la 

pagina a doua a 

certificatului. 

CTR 

    10 

12. Întreprinderea respectă 

corectitudinea aplicării 

codurilor conform 

cerinţelor stabilite? 

Anexa 2 rubrica 

Note de la 

pagina a doua a 

certificatului. 

CTR 

    15 

13. Întreprinderea respectă 

regulile de completare a 

rubricilor certificatului 

conform cerinţelor 

stabilite? 

Anexa 2 CTR     10 

  
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 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150


Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.6  

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.6 

al întreprinderilor care desfăşoară activitatea de autoservice 
  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia _________ 

__________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA  

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul  

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  

(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  

Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Întreprinderea, întruneşte 

cumulativ cerinţele stabilite la 

art.94 

alin.(3) 

    20 



art.96 din CTR, care au fost 

incluse la notificare şi prezentate 

Agenţiei? 

art.96 

CTR 

2. Activitatea de facto a 

întreprinderii corespunde 

activităţilor specifice care au fost 

incluse în notificarea prezentată 

Agenţiei? 

art.94 

alin.(1) 

CTR 

    20 

3. Întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, 

îndeplineşte capacitatea 

profesională a managerului 

responsabil de activitatea 

atelierului? 

art.97 

CTR 

    15 

4. Întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, a 

înregistrat toate atelierele în care 

îşi desfăşoară activitatea de 

autoservice? 

art.100 

alin.(1) 

CTR 

    20 

5. La întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi 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 desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, are 

acelaşi angajat în funcţia de 

manager responsabil de 

activitatea atelierului, informaţia 

despre care a fost prezentată în 

dosarul de înregistrare la 

Agenţie? 

art.100 

alin.(1) 

lit.b) CTR 

    10 

7. La întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi 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 desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, 

dispune de aparatele şi utilajul 

din dotarea atelierului, lista 

cărora a fost prezentată în 

dosarul de înregistrare la 

Agenţie? 

art.100 

alin.(1) 

lit.d) CTR 

    5 

9. Întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, 

dispune de buletinele de 

verificare metrologică valabile a 

echipamentului şi mijloacelor de 

măsurare şi copiile certificatelor 

art.100 

alin.(1) 

lit.e) CTR 

    10 
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de atestare metrologică a 

standurilor şi utilajului de 

încercări şi dacă corespund 

acestea? 

10. La întreprinderea care desfăşoară 

activităţile specificate la art.94 

alin.(1) lit.e) şi f) din CTR, 

amplasare aparatelor şi utilajelor 

din dotarea atelierului corespund 

cu cea prezentată Agenţiei în 

schiţa atelierului? 

art.100 

alin.(1) 

lit.f) CTR 

    10 

11. La întreprinderea care 

desfăşoară alte activităţi decît 

cele specificate la art.94 alin.(1) 

lit.e) şi f) din CTR, au survenit 

careva schimbări a informaţiei 

prezentate la notificare despre 

activităţile desfăşurate (conform 

art.94 din CTR), adresa unităţii 

şi numele managerului 

responsabil de activitatea de 

autoservice? 

art.100 

alin.(2) 

CTR 

    10 

12. Îndeplineşte întreprinderea 

condiţia de existenţă a spaţiilor 

adecvate pentru:  

- amplasarea vehiculelor rutiere 

şi/sau a produselor ce urmează a 

fi sau a fost reparate, 

recondiţionate şi/sau reglate?  

- depozitarea şi evidenţa 

materialelor şi produselor de 

schimb necesare procesului de 

reparare şi de recondiţionare a 

vehiculelor rutiere?  

- efectuarea lucrărilor de 

reparare, întreţinere 

recondiţionare şi/sau de reglare 

funcţională a vehiculelor rutiere? 

art.96, 

lit.c), CTR 

    20 

13. Întreprinderea care efectuează 

activităţi 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 

art.105 

CTR 

    10 

TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150
TEXT=LPLP20140717150


recondiţionate utilizate, conform 

legislaţiei? 

15. Întreprinderea care desfăşoară 

activitate de reutilare a 

vehiculelor rutiere, dispune de 

cărţi tehnologice pentru 

operaţiunile de reutilare a 

vehiculelor rutiere? 

art.109, 

CTR 

    20 

  

pentru întreprinderile înregistrate care desfăşoară 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, 

şi care trebuie împărţită în 2 zone 

separate, şi anume: o zonă unde 

vehiculele scoase din uz sînt 

predate de către proprietari şi o 

zonă pentru depozitarea 

temporară a acestora în vederea 

dezmembrării ? 

art.106 

lit.a) CTR 

    10 

17. Deţine suprafeţe impermeabile în 

zona în care se efectuează 

dezmembrarea şi depoluarea 

vehiculului rutier? 

art.106 

lit.b) CTR 

    10 

18. Deţine containere adecvate 

pentru depozitarea bateriilor de 

acumulatoare ? 

art.106 

lit.c) CTR 

    10 

19. Deţine 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 

condiţionat şi orice alte lichide 

conţinut de vehiculul rutier scos 

din uz? 

art.106 

lit.d) CTR 

    10 

20. Deţine spaţii 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 evidenţă 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 evidenţă a modului de 

tratare a caroseriilor/şasiurilor 

rezultate din activitatea de 

dezmembrare? 

art.108, 

alin.(1), 

lit.b), 

alin.(2) 

CTR 

    10 
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24. Întreprinderea îndeplineşte 

obligaţia 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       

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 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 
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______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  

  
Anexa nr.7 

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.7 

al întreprinderilor care desfăşoară activitatea de autogară 

  

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia 

  

__________________________________________________________________________________ 

  

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) ________________________ 

  

__________________________________________________________________________________ 

  

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă  
(deţinută de 

ANTA 

la data 

iniţierii 

controlului 

Gradul 

de risc 

Informaţia 

curentă  

este valabilă  
(se bifează  

dacă este 

cazul) 

Informaţia 

revizuită  

în cazul 

controlului  
(se 

completează  

dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice     

Mărimea persoanei/unităţii     

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  

  
IV. Lista de întrebări 
  



Nr.  

d/o 

Întrebări Referinţa 

legală 

Conformitatea Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Întreprinderea este 

autorizată pentru 

activitatea de autogara? 

Art.86 alin.(1),  

art.88 alin.(2),  

cap.2 titlul III 

CTR 

    20 

2 Întreprinderea este 

amenajată şi dotată cu 

edificiu, care include: casă 

de bilete, birou sau panou 

de informaţie, sală 

amenajată pentru 

persoanele aflate în 

aşteptare cu capacitatea de 

cel puţin 20 de locuri pe 

scaune, dispecerat, bloc 

sanitar, camera mamei şi 

copilului,camera de odihnă 

a şoferilor, camera de 

păstrare a bagajului, birou 

de mişcare? 

Art.87 alin.(1) 

lit.(a) CTR  

Pct.4.1., 4.4. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

    20 

3 Întreprinderea este 

amenajată şi dotată cu 8 

unităţi de peron de 

îmbarcare/debarcare? 

Art.87 alin.(1) 

lit.(b) CTR  

Pct.4.2. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

    20 

4 Întreprinderea este 

amenajată şi dotată cu 

cameră de bagaje? 

Art.87 alin.(1) 

lit.(c) CTR  

Pct.4.1. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

    15 

5 Întreprinderea este 

amenajată şi dotată cu 

parcare pentru 14 vehicule 

rutiere? 

Art.87 alin.(1) 

lit.(d) CTR 

    15 

6 La momentul controlului, 

întreprinderea dispune de 

manager de transport rutier 

responsabil pentru 

desfăşurarea activităţii de 

autogară posesor al 

certificatului de 

competenţă profesională, 

contractului de muncă 

respectiv şi de certificatul 

de competenţă profesională 

al acestuia 

Art.88 alin.(3), 

lit.b), d), alin.(4) 

CTR 

    20 

7 Întreprinderea dispune la 

fiecare casă de bilete afişat 

programul de lucru? 

Art.90 alin.(1), 

lit.a) CTR 

    10 

8 Întreprinderea a montat la 

peroanele de plecare/sosire 

a curselor afişaje cu 

graficele de circulaţie? 

Art.90 alin.(1), 

lit.b) CTR 

Pct.6.1., 6.2 din 

Regulamentul 

cu privire la 

    15 
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autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

9 Întreprinderea a întocmit şi 

respectă programul de 

lucru al autogării în funcţie 

de orele de plecare a 

curselor? 

Art.90 alin.(1), 

lit.c) CTR  

Art.91, lit.b) 

CTR 

    20 

10 Întreprinderea asigură 

respectarea de către 

persoane a regulilor cu 

privire la conduită în 

autogară, interzicînd 

cerşetoria, jocurile de 

noroc şi consumul 

băuturilor alcoolice pe 

teritoriul autogării? 

Art.90 alin.(1), 

lit.d) CTR 

    20 

11 Întreprinderea ţine evidenţa 

curselor plecate şi sosite ? 

Art.90 alin.(1), 

lit.e) CTR 

    15 

12 Întreprinderea permite în 

mod nediscriminatoriu 

accesul operatorilor de 

transport rutier la serviciile 

oferite de autogară, fără a 

condiţiona încheierea 

contractelor de prestare a 

unor servicii suplimentare 

pe care operatorul de 

transport rutier nu le 

solicită? 

Art.90 alin.(1), 

lit.f) CTR 

    20 

13 Întreprinderea a încheiat 

contracte de acces în 

autogară, în conformitate 

cu graficele de circulaţie 

aprobate, cu operatorii de 

transport rutier deţinători 

de autorizaţie de transport 

rutier de persoane prin 

servicii regulate în trafic 

naţional pe perioada de 

valabilitate a programului 

de transport rutier ? 

Art.90 alin.(1), 

lit.g) CTR 

    20 

14 Întreprinderea aplică 

tarifele egale pentru 

aceleaşi servicii, la 

încheierea contractelor cu 

operatorii de transport 

rutier? 

Art.90 alin.(1), 

lit.h) CTR 

    20 

15 Întreprinderea a informat 

organul central de 

specialitate despre 

atingerea plafonului de 

capacitate maximă a 

autogării, în cazul în care 

acest plafon a fost atins? 

Art.90 alin.(1), 

lit.i) CTR 

    15 

16 Întreprinderea verifică şi 

admite la deservirea 

curselor doar vehiculele 

rutiere care corespund 

cerinţelor sanitare ? 

Art.90 alin.(1), 

lit.j) CTR 

    15 

17 Întreprinderea verifică şi 

admite la deservirea 

Art.70 CTR  

Art.90 alin.(1), 

    20 
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curselor doar în baza 

documentelor obligatorii 

necesare pentru a fi 

prezente la bordul 

vehiculului rutier, 

prevăzute de CTR, şi 

anume extrasul din 

Registru, autorizaţia de 

transport rutier de persoane 

prin servicii regulate, 

însoţită de graficul de 

circulaţie, în original, 

certificatul de competenţă 

profesională al 

conducătorului auto, 

valabil, pentru transport 

rutier de persoane în trafic 

naţional sau internaţional, 

după caz, borderoul de 

evidenţă a biletelor, de 

modelul prevăzut în 

Regulamentul 

transporturilor rutiere de 

persoane şi bagaje, foaia de 

parcurs, de modelul 

prevăzut în Regulamentul 

transporturilor rutiere de 

persoane şi bagaje, biletele, 

de modelul prevăzut în 

Regulamentul 

transporturilor rutiere de 

persoane şi bagaje 

lit.k) CTR  

Art.91, lit.a) 

CTR 

18 Întreprinderea admite 

accesul operatorilor de 

transport rutier la serviciile 

oferite de autogară sau a 

condiţionat încheierea 

contractelor de efectuare a 

unor servicii suplimentare 

ori pe care operatorul de 

transport rutier nu le-a 

solicitat? 

Art.91, lit.c) 

CTR 

    20 

19 Întreprinderea nu 

condiţionează încheierea 

contractelor de efectuare a 

unor servicii suplimentare 

ori pe care operatorul de 

transport rutier nu le-a 

solicitat? 

Art.91, lit.c) 

CTR 

    20 

20 Întreprinderea încheie 

contractele de acces în 

autogară, în conformitate 

cu prevederile CTR, cu 

operatorii de transport 

rutier deţinători de 

autorizaţie de transport 

rutier de persoane prin 

servicii regulate? 

Art.91, lit.d) 

CTR 

    20 

21 Întreprinderea a aplicat, la 

încheierea contractelor cu 

operatorii de transport 

Art.91, lit.e) 

CTR 

    20 
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rutier, tarife egale pentru 

aceleaşi servicii? 

22 Întreprinderea a respectat 

modul de efectuare a 

curselor suplimentare? 

Art.90 

alin.(4)(5), 91, 

lit.g) CTR 

    15 

23 Întreprinderea dispune de 

sistem funcţional de 

încălzire a încăperilor 

autogării ? 

Pct.4.5. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

    10 

24 Întreprinderea dispune de 

mijloace antiincendiare în 

stare de funcţionare şi în 

număr corespunzător 

conform legislaţiei în 

vigoare? 

Pct.4.6. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999  

Anexa nr.2 la 

Reglementarea 

tehnică „Reguli 

generale de 

apărare 

împotriva 

incendiilor în 

Republica 

Moldova” RT 

DSE 1.01-2005 

    15 

25 Colaboratorii întreprinderii 

care desfăşoară activitatea 

de autogară, respectă 

următoarele obligaţii 

potrivit atribuţiilor sale:  

a) exercita controlul asupra 

furnizării mijloacelor de 

transport şi corespunderii 

lor cererii, dotării şi 

cerinţelor sanitare?  

b) supraveghează ca 

pasagerii să efectueze 

îmbarcarea şi debarcarea 

doar pe peroanele special 

amenajate ale autogării 

(staţiei auto);  

c) ţină evidenţa sosirii şi 

plecării autobuzelor, de 

asemenea, borderourilor de 

casă şi documentele de 

dispecerat;  

d) fac instructajul şoferilor 

în vederea regulilor 

siguranţei la transportarea 

pasagerilor şi să-i 

informeze despre 

schimbarea stării drumului;  

e) amenajează şi întreţin în 

stare cuvenită peroanele, 

clădirile şi edificiile 

autogărilor (staţiilor auto);  

f) întreprind măsuri în 

vederea întreţinerii 

teritoriului în stare sanitară 

cuvenită şi nu admit 

poluarea mediului;  

g) exercita controlul asupra 

Pct.7.1. din 

Regulamentul 

cu privire la 

autogară nr.9/12 

din 09.12.1999 

    20 
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respectării Regulamentului 

transportului auto de 

călători şi bagaje, 

regimului de lucru şi 

odihnă al şoferilor;  

h) iau măsurile necesare 

pentru securitatea 

pasagerilor pe teritoriul 

Autogării 

  

  
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. Regulament nr.9/12 din 

09.12.1999  

Regulamentul cu privire la autogară (staţia auto) aprobat de 

Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor 

  

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________  
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 

_____________________  
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
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(Nume, prenume) 
______________________ 

(Nume, prenume) 

(Semnătura) 
_____________________ 

(Semnătura) 

(Data aducerii la cunoştinţă) 
___________________________ 

(Data aducerii la cunoştinţă) 

[Anexa nr.7 introdusă prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.140 din 06.06.2019, în vigoare 

12.08.2019]  

  

  
Anexa nr.8 

la Ordinul  

nr.28 din 1 februarie 2019 

  

  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.8 

pentru controlul de stat şi supravegherea respectării cerinţelor privind protecţia 

consumatorului din domeniul transportului rutier şi activităţilor 

conexe transportului rutier 

I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ___________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului)___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

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

Criteriul2 Informaţia 

curentă 

(deţinută de ANTA 

la data 

iniţierii controlului 

Gradul de 

risc 

Informaţia 

curentă 

este valabilă 

(se bifează dacă 

este cazul) 

Informaţia 

revizuită 

în cazul 

controlului 

(se completează 

dacă este cazul) 

Domeniul activităţii 

economice 

    

Mărimea persoanei/unităţii         

  

___________________ 
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul 

aceluiaşi control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul 

controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
IV. Lista de întrebări 
  



Nr.  

d/o 

Întrebări  Referinţa 

legală 

Conformitatea  Comentarii Punctajul 

atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Operatorul de transport 

rutier/întreprinderea deţine 

registrul de reclamaţii? 

Art.9 lit.g) şi 

art.10 lit.h) 

din Legea 

nr.105/2003 

Pct.1 din HG 

nr.1141/2006 

    10 

2 Operatorul de transport 

rutier/întreprinderea asigură 

înregistrarea sesizărilor şi 

reclamaţiilor consumatorilor 

în Registrul de reclamaţii?  

Reclamaţiile consumatorului 

sunt examinate de operator 

într-o perioadă de timp care 

nu depăşeşte 14 zile 

calendaristice de la data la 

care consumatorul a adus la 

cunoştinţă prestatorului 

neconformitatea serviciului 

prestat? 

Art.9 lit.j) şi 

art.10 lit.h1) 

din Legea 

nr.105/2003 

    10 

3 Informaţiile (inclusiv cele 

verbale) referitoare la 

produsele/serviciile oferite 

consumatorilor, documentele 

de însoţire, precum şi 

contractele încheiate sunt 

prezentate de operatorul de 

transport rutier/întreprindere 

în limba de stat sau în limba 

de stat şi una din limbile de 

circulaţie internaţională? 

Art.25 alin.(6) 

din Legea 

nr.105/2003 

    10 

4 Tarifele serviciilor prestate de 

operatorul de transport 

rutier/întreprindere sunt 

indicate la vedere şi într-o 

formă clară şi explicită? 

Art.25 

alin.(10) din 

Legea 

nr.105/2003 

    10 

5 Sunt afişate la vedere adresa 

şi numărul de telefon ale 

autorităţii abilitate cu funcţie 

de protecţie ale 

consumatorilor în domeniul 

transportului rutier? 

Art.25 

alin.(12) din 

Legea 

nr.105/2003 

    7 

6 Sunt afişate la vedere 

informaţia despre 

obligativitatea prezenţei 

bonului de casă sau a unui alt 

document care confirmă 

faptul cumpărării produsului, 

prestării serviciului? 

Art.25 

alin.(12) din 

Legea 

nr.105/2003 

    7 

7 Sunt afişate la vedere 

denumirea operatorului de 

transport rutier/întreprinderii 

şi dovada 

înregistrării/notificării în 

Registrele ANTA? 

Art.25 

alin.(13) din 

Legea 

nr.105/2003 

    5 

8 Programul de lucru al 

operatorului de transport 

Art.25 

alin.(13) din 

    5 
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rutier/întreprinderii este afişat 

la vedere şi este respectat? 

Legea 

nr.105/2003 

9 Operatorul de transport rutier 

asigură prezentarea şi 

plecarea în cursă la timp a 

vehiculelor rutiere, în starea 

tehnică şi sanitară 

corespunzătoare, de asemenea 

asigură transportarea 

persoanelor în condiţii de 

siguranţă şi confort, conform 

graficului aprobat şi 

reglementărilor din domeniu 

în vigoare? 

Art.49 lit.c) 

din CTR 

nr.150/2014 

    10 

  
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.105/2003  

Privind protecţia consumatorului 

2. Legea 

nr.150/2014  

Codul transporturilor rutiere 

3. HG 

nr.1141/2006  

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a 

Registrului de Reclamaţii 

  
Întocmită la data de _________________________________ 

  

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 
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______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

[Anexa nr.8 introdusă prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.254 din 11.10.2019, în vigoare 

25.11.2019]  

  

  


