
                                                                  Agenţiei Naţionale Transport Auto 
 

C    E    R    E    R    E 
pentru obţinerea autorizației în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere 

 

 

Întreprinderea și cod stație............................................................................................................................................. 
(denumirea întreprinderii şi adresa juridică) 

Cod fiscal ............................................................  Nr. Extras (din RSTJ) ..................................................................... 
Nr. certificatului de înregistrare ..................................................................................................................................... 
Telefon: fix .................................. fax…………................... mobil................................. e-mail...................................... 

 
Solicit:  - autorizarea;  - reautorizarea;   - reautorizarea după suspendarea autorizației de inspecţie tehnică 
periodică.  
 

pentru stația de inspecție tehnică din: 
 

Nr. Amplasarea subdiviziunii stației de inspecție tehnică, adresa  

1  

  
Programul de lucru al staţiei de inspecţie tehnică este în zilele...........................................................................................................................  
orele.................................................……...., şi în zilele ............................................................................, orele .........................……………. . 

 

Genurile de activitate pentru care solicită autorizarea staţiei de inspecţie tehnică: 
 

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv;  

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere, inclusiv pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai         

        mare de 3,5 tone; 

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Conferinţei        

        Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT); 

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului european referitor la        

        transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR); 

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului cu privire la        

        transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste       
        transporturi (ATP); 

    efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele Acordului INTERBUS; 

    efectuarea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor şi autocarelor. 

 

Documentele anexate: 
 

    certificatul de înregistrare și extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (RSTJ); 

    declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie (model pe pagina Web a Agenției);  

    actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a edificiului; 

    contract sau copia ordinului de angajare a managerului și experților la întreprindere; 

    copiile certificatelor de competenţă profesională și diploma de studii ale managerului responsabil de activitatea staţiei; 

    copiile certificatelor de competenţă profesională, a permiselor de conducere și a diplomelor de studii ale experților de inspecţie           

         tehnică periodică; 

    lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei; 

    copiile buletinelor valabile de verificare metrologică a echipamentului şi mijloacelor de măsurare, precum şi copiile         

        certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări; 

    schiţa staţiei, cu indicarea dimensiunilor şi a modului de amplasare a aparatelor şi utilajelor din dotarea  staţiei, a parcării, vecinătăţilor; 

    actele privind caracteristicele tehnice a utilajului din cadrul stației de inspecție tehnică periodică. 

 

Toate documentele se depun în copie și se aplică ștampila umedă a întreprinderii. 
          
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ne obligăm ca pe timpul funcţionării staţiei de inspecţie tehnică periodică să respectăm întocmai toate  
prevederile legale privind inspecţia tehnică periodică. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Solicitantul/reprezentantul legal ............................................................  Data ............................................ 
L. Ș.                                                                                                         (N.P. semnătura) 


