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la Ordinul MTID nr. 158  

din „ 13” octombrie 2014 

 

 

Modelul de “ADR – certificat de pregătire 

profesională a conducătorului auto” și cerinţele tehnice 

 

1. Forma și conținutul modelului “ADR – certificat de pregătire profesională a 

conducătorului auto” -  față: 

 

 

 

2. Forma și conținutul modelului “ADR – certificat de pregătire profesională a 

conducătorului auto” -   verso 

 

 

 

 



Cerințele privind modelul certificatului de pregătire profesională: 

 

1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810:2003 ID-1. 

Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate să asigure 

conformitatea lor cu normele internaţionale sunt conforme cu norma ISO 10373. 

2. Certificatul este alcătuit din 2 părți: partea din față și partea pe verso. 

 

I. Partea din faţă conţine: 

 

a) Înscrisul cu titlul “ADR – CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A 

CONDUCĂTORULUI AUTO” imprimat cu caractere îngroşate; 

b) Înscrisul cu titlul în limba engleză „ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE”; 

c) semnul distinctiv: MD: Republica Moldova; 

d) drapelul de stat al Republicii Moldova; 

e)”Foto” - se introduce fotografia conducătorului auto/titularului; 

f) Text fond repetat partea stîngă „ADR” : partea din față și partea pe verso; 
g) hologramă; 

h) Fond ghiloș imprimat de culoare oranj (galben-roșiatic); 

i) informaţiile specifice certificatului, numerotate după cum urmează: 

1. număr certificat; 

2. numele titularului; 

3. alte nume (prenumele titularului); 

4. data de naștere (zz.ll.aaaa); 

5. naționalitatea (MDA); 

6. semnătura conducătorului auto/titularului; 

7. autoritatea emitentă a certificatului; 

8. termenul de valabilitate a certificatului emitent/ înscriere și în limba engleză (zz.ll.aaaa); 

 

j) culorile de referinţă: 

- alb: Pantone white, 

 

II. Partea pe verso conţine: 

 

k) Înscrisul „VALABIL PENTRU CLASA(ELE) SAU NR. ONU:”; 

l) Înscrisul „VALID FOR CLASS(ES) OR UN Nos.:” ; 

9. Înscrisul clasă “CISTERNE”/ înscriere și în limba engleză „TANKS”; 

10. Înscrisul clasă „ALTELE DECÎT CISTERNE”/ înscriere și în limba engleză „OTHER 

THAN TANKS”. 

 

3.  Toate înscrisurile se imprimă cu culoare neagră, cu excepția înscrisului cu titlul “ADR – 

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A CONDUCĂTORULUI AUTO”.  

 

4. Securitatea, inclusiv protecţia datelor: diferitele elemente constitutive ale certificatului au 

drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări şi detectarea oricărei tentative de acest 

gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puţin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a 

permisului de conducere. 

 

 

 

 

 

 


