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Procedura: prevede etapele de organizare a procesului de perfecționare și atestare profesională a 
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere înștiințarea și eliberarea certificatelor 
de competență profesională. 
Scopul:  

Asigurarea principiului eficient de organizare a procesului de perfecționare și atestare profesională 
a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și etapa de eliberare a certificatelor 
de competență profesională. Controlul, monitorizarea şi verificarea respectării procedurii la toate 
etapele de executare a activităților. Identificarea riscurilor ce afectează organizarea procesului de 
perfecționare și atestare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere 
și etapa de eliberare a certificatelor de competență profesională. 

 

Referinţe:  
- Codul transporturilor rutiere, nr. 150 din 17.07. 2014, în vigoare din 15.09.2014. 
- Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23.04.2008, privind crearea „Agenţiei Naţionale Transport 

Auto”, cu modificările și completările ulterioare. 
- Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28.07.2006, privind Regulamentul transporturilor auto de 

călători și bagaje. 
- Legea nr. 131 din 07.06.2007, privind Siguranţa Traficului Rutier. 
- Legea nr. 133 din 08.07.2011, privind Protecţia datelor cu caracter personal. 
- Alte acte legislative și normative în vigoare ce reglementează această activitate. 

 

Formulare de documente utilizate:  
Lista candidaților înscriși la cursuri. Procesul-verbal al absolvenților care au susținut examenul/test-
grilă pentru obținerea certificatului de competență profesională. Alte materiale/documente necesare în 
procesul de organizare a activității procesului de perfecționare și atestare profesională a personalului 
de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și eliberarea certificatelor de competență 
profesională. 
 

Nr. Acţiunile 
Persoana 

responsabilă 
1. Informarea Agenției despre formarea grupelor, lista cursanţilor admişi, 

data, ora şi locul organizării susţinerii examenului/test-grilă de către 
centrul de instruire: 
 
- Asigură crearea listelor privind grupele formate, data începerii cursurilor, 
lista cursanţilor, data, ora, și locul organizării susținerii examenului/test-
grilă cu ulterioara informare a Agenției. Lista și conținutul informației se 
prezintă către Agenție în regim on-line, în conformitate cu cerinţele 
portalului electronic „ANTA-CCP”. Termenii de creare a grupelor, 
examenului este generat de portalul electronic în conformitate cu data şi ora 
specificată de centrul de instruire. 
 

Centrul de 
instruire, 
perfecționare și 
atestare 
profesională  

Autoritatea 
Administrativă 

 
“Agenția Națională 

Transport Auto” 

PROCEDURA 
 

privind 
etapele de organizare a 

procesului de perfecționare și 
atestare profesională a 

personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor 

rutiere și eliberarea 
certificatelor de competență 

profesională 

APROBAT: 
 

              prin Ordinul Agenției nr. 103 
din  „   10  ”  decembrie  2018 
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2. Stocarea informației în baza de date privind organizarea activității de 
instruire, perfecționare și atestare profesională (modulul - lista grupelor): 
 

- Asigură procesarea și stocarea informației în baza de date privind 
organizarea activității de instruire, perfecționare și atestare profesională. 
Introducerea şi stocarea informaţiei se efectuiază exclusiv prin portalul 
electronic „ANTA-CCP”.  
 

- Informația nu va fi procesată, dacă conținutul prezentat nu corespunde cerințelor și nu întrunește în 
totalitate toate datele solicitate.  

- În cazul în care informația prezentată de către Centre nu întrunește toate condițiile, Agenția/subdiviziunea 
responsabilă va asigura informarea obligatorie a Centrului de instruire despre conformarea conținutului 
prezentat, conform cerințelor. 
 

DCASR  - 
procesează 
datele prin 
validarea sau 
invalidarea 
informației 
introduse de 
către centrele de 
instruire 

3. Informarea Agenției despre lista cursanților admiși la examen, data, ora, și 
locul organizării susținerii examenului/test-grilă: 
 

- Asigură informarea Agenției despre lista candidaţilor admiși la examen, 
data şi ora organizării susținerii examenului/test-grilă (cu mențiune separată 
va fi prezentată și lista cursanților care întrunesc condițiile prevăzute din 
art. 43 (7), Codul Transporturilor Rutiere și lista cursanților care susțin 
proba repetat în condițiile prevăzute din art. 43 (9), Codul Transporturilor 
Rutiere). Lista prezentată către Agenție în format on-line va conţine 
informaţii şi date conform cîmpurilor prestabilite în portalul electronic 
„ANTA-CCP”.  

Centrul de 
instruire, 
perfecționare și 
atestare 
profesională 

4. Informarea Agenției despre procesul-verbal de examinare a candidaţilor 
care au susținut cu succes examenul / test-grilă: 
 

- Asigură informarea și prezintă către Agenție în regim online, procesul-
verbal de examinare a candidaţilor care au susținut cu succes examenul/ 
test-grilă, au absentat sau nu au primit calificativul de “admis” (cu 
mențiune separată va fi prezentată și lista candidaţilor care întrunesc 
condițiile prevăzute din art. 43 (7), Codul Transporturilor Rutiere și lista 
cursanților care susțin proba repetat în condițiile prevăzute din art. 43 (9), 
Codul Transporturilor Rutiere). Termenul limită de prezentare a informației 
– nu va depăși 3 zile lucrătoare din data susținerii examenului/test-grilă. 
 - Asigură informarea absolvenților care au susținut cu succes examenul / 
test-grilă (prin buletin informativ pe panoul de informații și/sau pe 
parcursul orelor de studii), privind taxa de achitare a costului de 
confecționare a certificatului de competenţă profesională conform tarifului 
prestabilit (pentru certificatul de competență profesională a conducătorului 
auto și ADR certificat de pregătire profesională a conducătorului auto) și 
certificatele de competență profesională pentru specialitățile de Manageri și 
Experți, care se eliberează de către Agenție, fără perceperea taxelor 
suplimentare - gratuit. 
- Asigură informarea absolvenților care au susținut cu succes examenul / 
test-grilă (prin buletin informativ pe panoul de informații și/sau pe 
parcursul orelor de studii), că, certificatele vor fi eliberate de către Centrul 
de instruire, perfecționare și atestare profesională în decurs de 7 zile 
lucrătoare, începînd numărătoarea din următoarea zi din data prezentării 
informației de către Centrul de instruire, perfecționare și atestare 
profesională, cu condiția că procesele-verbale au fost expediate către 
Agenție în termenul limită de pînă la orele 10.00 pentru ziua de luni 
(perioada precedentă zilele joi, vineri, sîmbătă, luni) și pentru ziua de joi 
(perioada precedentă zilele luni, marți, miercuri, joi).  
- Eliberarea certificatelor de către Agenția Națională Transport Auto, se 
face numai prin intermediul persoanei delegate din partea Centrului de 

Centrul de 
instruire, 
perfecționare și 
atestare 
profesională 
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instruire, perfecționare și atestare profesională la ghișeul unic, sediul: mun. 
Chișinău, str. Aleea Gării 6, et. 1. 
- Persoana delegată din partea Centrului de instruire, perfecționare și 
atestare profesională, obligatoriu la eliberarea certificatelor trebuie să 
prezinte dovada/confirmarea achitării taxei pentru costul certificatelor(în 
cazul achitării la zi), ştampila sau procură către Agenție ce confirmă 
împuternicirile de ridicare a certificatelor și buletinul de identitate al 
acestuia (Centrelor de instruire, perfecționare și atestare profesională li se 
vor elibera certificatele de competență conform proceselor-verbale 
procesate în termenii prestabiliți, factura și lista cu persoanele la care au 
fost emise și eliberate certificatele, conform cererii prezentate). 
- Eliberarea certificatelor se va face în fiecare zi de miercuri și vineri, 
începînd cu orele 13.00 (pentru absolvenții care se regăsesc în ultima 
listă/procesul-verbal recepționat în urmă cu 7 zile lucrătoare, începînd 
numărătoarea din următoarea zi din data prezentării informației de către 
Centrul de instruire, perfecționare și atestare profesională – cu condiția că 
procesele-verbale au fost expediate către Agenție în termenul limită de 
pînă la orele 10.00 pentru ziua de luni (perioada precedentă zilele joi, 
vineri, sîmbătă, luni) și pentru ziua de joi (perioada precedentă zilele luni, 
marți, miercuri, joi) sau pentru cei care au depășit termenul sus-menționat, 
eliberarea certificatelor va fi efectuată în conformitate cu programul de 
lucru al Agenției (în fiecare zi de luni-vineri de la orele 08.00-17.00). 
 
- Centrul de instruire, perfecţionare şi atestare profesională prezintă obligatoriu în termeni cît mai restrînşi 

procesul-verbal de examinare al absolvenților care au susținut cu succes examenul/testul-grilă, au 
absentat sau nu au primit calificativul de „Admis”, în termeni prestabiliţi în regim online prin intermediul 
portalului electronic „ANTA-CCP”. 

 
 

 

5. Stocarea informației în baza de date privind lista absolvenților/procesul-
verbal de examinare care au susținut cu succes examenul / test-grilă 
(modulul - lista absolvenți): 
 

- Asigură procesarea și stocarea informației în baza de date privind lista 
absolvenților/procesul-verbal de examinare care au susținut cu succes 
examenul / test-grilă (modulul - lista absolvenți) și ulterior verificarea 
informației introduse cu listele prezentate anterior de către Centrele de 
instruire.  
- Nu vor fi eliberate certificatele de competență profesională a 
conducătorului auto, certificatele de competență profesională pentru 
specialitățile de Manageri și Experți, absolvenților care nu întrunesc în 
totalitate condițiile prevăzute de art. 43; 88, alin. (4); 97; 98; 111, lit. c); 
120, lit. c); 127  şi 128 al Codului Transporturilor Rutiere. 
- Agenția nu va elibera certificatele de competență profesională a 
conducătorului auto, candidaților care la înscriere au prezentat permisul de 
conducere de tip provizoriu și care după susținerea cu succes a 
examenului/test-grilă încă nu a obținut permisul de conducere din plastic și 
va asigura informarea obligatorie a Centrului de instruire despre refuzul 
emiterii/eliberării certificatului, în regim on-line prin intermediul portalului 
electronic „ANTA-CCP”. 
- În cazul în care în procesul de confecționare a certificatelor sunt 
identificate abateri, cu ar fi: absolventul nu deține categoriile necesare în 
permisul de conducere și/sau (sub) categoriile pentru care a trecut cursurile 
sunt expirate; IDNP-ul prezentat nu este corect; și alte abateri identificate,  
Agenția în asemenea situații nu poartă răspundere și va asigura informarea 

DCASR  - 
procesează și 
stochează 
informația 
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obligatorie a Centrului de instruire despre refuzul emiterii/eliberării 
certificatului, în regim on-line prin intermediul portalului electronic 
„ANTA-CCP”. 
 

- DCASR – va verifica conform listei prezentate informația introdusă, veridicitatea datelor în conformitate 
cu datele prezentate și va pregăti lista finală pentru confecționare și eliberare a certificatelor. 

- Informația nu va fi procesată, dacă conținutul prezentat nu corespunde cerințelor și nu întrunește în 
totalitate toate datele solicitate.  

- În cazul în care informația prezentată de către Centre nu întrunește toate condițiile, Agenția/subdiviziunea 
responsabilă va asigura informarea obligatorie a Centrului de instruire despre conformarea conținutului 
prezentat, conform cerințelor. 

6. După caz, dacă absolventul beneficiază de certificat de competență 
profesională eliberat de către Agenție și pe perioada valabilității lui survin 
careva modificări în (sub)categoriile permisului de conducere, nume, 
număr permis de conducere etc: 
 

- În cazul în care pe perioada valabilității certificatului de competență 
profesională eliberat de către Agenție, survin careva modificări în 
(sub)categoriile permisului de conducere a titularului sau alte modificări 
(titularul obține un permis de conducere cu (sub) categoriile superioare față 
de permisul de conducere eliberat anterior), și totodată, dacă 
(sub)categoriile obținute cad sub incidența cursului de instruire pentru care 
a obținut certificatul de competență profesională (pentru călători, marfă), 
poate solicita de la Centrul de instruire reperfectarea certificatului care la 
rîndul său crează o cerere de confecţionare a certificatului în portalul 
electronic „ANTA-CCP”: 
1) eliberarea certificatului de competență profesională, se execută numai 
dacă titularul respectă următoarele condiții: certificatul de competență 
profesională eliberat anterior se returnează Agenției în ziua eliberării 
certificatului nou solicitat. 
2) în cazul declarării pierderii și/sau furtului acestuia, atunci titularul 
precompletează la centrul de instruire declaraţia tip de pierdere/furt a 
certificatului de competenţă profesională, semnată de către titularul 
certificatului, care ulterior va fi ataşată şi expediată cu cererea, în regim on-
line în portalul electronic „ANTA-CCP” de către centrul de instruire,  
3) efectuează achitarea taxei stabilite pentru costul certificatului și respectă 
toate condițiile stabilite de autoritatea emitentă.  
4) certificatul de competență profesională eliberat conform solicitării, are 
valabilitatea pe perioada rămasă de la certificatul precedent eliberat. 
5) nu poate obține certificatul de competență profesională, dacă titularul nu 
prezintă în original permisul de conducere cu (sub)categoria / (sub) 
categoriile obținute după eliberarea certificatului, nu prezintă în original 
buletinul de identitate, nu prezintă în original certificatul eliberat anterior 
de către Agenție, nu precompletează declaraţia de pierdere/furt la sediul 
Centrului de instruire, nu prezintă suficiente date care ar permite operarea 
modificărilor solicitate. 
     Excepţie se face doar pentru candidaţii care au trecut cursurile anterior 
la centre de instruire care la moment nu activează sau nu mai întrunesc 
condiţiile prevederilor legale. În acest caz candidatul se prezintă la Agenţie 
şi depune personal cererea de perfectare şi declaraţia de pierdere/furt după 
caz. 

 

- DCASR va verifica și va analiza informația depusă de titular la centrul de instruire și va stabili  
ligibilitatea titularului, după care va introduce și remite numele titularului și datele specifice către 
contractant în lista generală de confecționare/imprimare a certificatelor. 

- DCASR va remite către STIC lista finală a absolvenților ligibili, pentru publicare pe pagina Web și va 
asigura informarea obligatorie în regim online a Centrului de instruire în cazul în care titularul nu 
întrunește toate condițiile stabilite. 

DCASR, 
DIEAUAP 
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Organizarea procesului după caz imprimare, confecționare, recepționare și eliberarea certificatelor 

7. După caz, expediere e-mail, elaborarea, avizarea, semnarea și remiterea 
demersului către contractantul serviciilor de confecționare a certificatelor 
de competență profesională, sau imprimarea certificatelor: 
 

- Asigură, după caz, expediere e-mail, elaborarea, avizarea, semnarea și 
remiterea demersului către contractantul serviciilor de confecționare a 
certificatelor de competență profesională, și/sau asigură imprimarea 
certificatelor. Termenul limită de remitere listă finală cu toate datele 
relevante contractantului – obligatoriu, în zilele de luni și joi pînă la ora 
14.00, după stabilirea listei finale a absolvenților ligibili expedierea prin e-
mail-ul contractantului serviciilor de confecționare a certificatelor, și pe 
suport de hîrtie cu avizele necesare, în ziua recepționării certificatelor 
confecționate de contractant. 
 - În cazul în care din informația prezentată de către Centrele de instruire în 
listele procesate, unii absolvenți nu se regăsesc, Agenția în asemenea 
situații va asigura informarea obligatorie a Centrului de instruire despre 
refuzul eliberării certificatului, prin intermediul portalului electronic 
„ANTA-CCP” sau a scrisorilor oficiale. 
- Agenția nu va elibera certificatele de competență profesională a 
conducătorului auto, candidaților care la înscriere au prezentat permisul de 
conducere de tip provizoriu și care după susținerea cu succes a 
examenului/test-grilă încă nu a obținut permisul de conducere din plastic. 
- Nu vor fi eliberate certificatele de competență profesională a 
conducătorului auto, certificatele de competență profesională pentru 
specialitățile de Manageri și Experți care nu întrunesc în totalitate condițiile 
prevăzute de art. 43; 88, alin. (4); 97; 98; 111, lit. c); 120, lit. c); 127  şi 128 
al Codului Transporturilor Rutiere. 
- În cazul în care în procesul de confecționare a certificatelor sunt 
identificate abateri, cum ar fi: absolventul nu deține categoriile necesare în 
permisul de conducere și/sau categoriile pentru care a trecut cursurile sunt 
expirate; IDNP-ul prezentat nu este corect; și alte abateri identificate,  
Agenția în asemenea situații va asigura informarea obligatorie a Centrului 
de instruire despre refuzul eliberării certificatului prin intermediul 
portalului electronic „ANTA-CCP” sau a scrisorilor oficiale. 
- Asigură, publicarea listelor pe pagina Web a Agenției, tuturor 
absolvenților care pot să-și ridice certificatele de competență profesională 
la Centrul de instruire. Termenul limită de publicare pe pagina Web – 
permanent după stabilirea listelor finale cu absolvenții ligibili. 
 

- DCASR va prezenta către STIC listele procesate și stocate conform termenilor prestabiliți. 
- DCASR va verifica și va analiza listele procesate și stocate și va stabili lista finală a absolvenților ligibili 

și va remite către contractant, după caz, va asigura imprimarea certificatelor. 
- DCASR va remite către STIC lista finală a absolvenților ligibili, pentru publicare pe pagina Web. 
- DCASR va asigura informarea obligatorie a Centrului de instruire despre absolvenții care nu întrunesc 

toate condițiile de eliberare a certificatului de competență profesională. 
 

DCASR 
prezintă către 
STIC listele 
(după stabilirea 
listelor 
absolvenților 
ligibili, asigură 
și publicarea pe 
pagina Web a 
Agenţiei)  
 
DCASR – 
verifică listele și 
stabilește lista 
finală a 
absolvenților 
ligibili;   

8. Recepționează/primește comanda conform termenilor prestabiliți în 
contractul semnat dintre Agenție și contractantul serviciilor de 
confecționare a certificatelor de competență profesională: 
 

- Asigură, recepționarea comenzii conform termenilor prestabiliți în 
contractul semnat dintre Agenție și contractantul serviciilor de 
confecționare a certificatelor de competență profesională, semnează actele 
de predare-primire și factura. Termenul limită – nu va depăși ora 10.00 în 

DCASR, sau 
reprezentantul 
Agenției 
împuternicit prin 
delegație 
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ziua eliberării certificatelor. 
 

 

9. Predă certificatele de competență profesională și actele semnate între părți 
la recepționarea comenzii: 
 

- Asigură, predarea certificatelor de competență profesională și actele 
semnate între părți la recepționarea comenzii către subdiviziunile 
responsabile. Termenul limită de prezentare a certificatelor, către 
subdiviziunile responsabile – nu va depăși orele 12.00 în ziua eliberării 
certificatelor. 
- Asigură evidența certificatelor de competență profesională și actele 
semnate între părți la recepționarea comenzii.  
- Asigură lunar evidența certificatelor de competență profesională 
comandate către contractant și suma totală spre plată a serviciilor prestate 
conform actelor semnate între părți la recepționarea comenzii. 
- Asigură pregătirea actelor spre achitare lunară contractantului pentru 
serviciile prestate conform ofertei în dependență de numărul certificatelor 
de competență profesională recepționate/primite în conformitate cu actele 
semnate între părți la recepționarea comenzii. 
 

- Obligatoriu, toate subdiviziunile implicate sunt responsabile de realizarea acțiunilor sus-menționate în 
termenii prestabiliți.  

DCASR, sau 
reprezentantul 
Agenției 
împuternicit prin 
delegație,  
 
SFA, DSP 
 
 

10. Eliberarea certificatelor de competență profesională către Direcția Servicii 
Publice, responsabilă de eliberarea certificatelor la ghișeul unic: 
 

- Asigură, eliberarea certificatelor de competență profesională (certificatele 
confecționate și cele imprimate) către Direcția Servicii Publice. Termenul 
limită de eliberare a certificatelor de competență confecționate – nu va 
depăși ora 12.00 în ziua eliberării certificatelor (cele imprimate, în 
permanență/continuu - ori de cîte ori se intervine cu solicitare). 
 

- Obligatoriu, toate subdiviziunile implicate sunt responsabile de realizarea acțiunilor sus-menționate în 
termenii prestabiliți.  

SFA, DCASR, 
DSP 

11. Eliberarea certificatelor de competență profesională către persoana 
delegată din partea Centrului de instruire, perfecționare și atestare 
profesională se face la ghișeul unic: 
 

- Asigură, eliberarea certificatelor de competență profesională a 
absolvenților care au susținut cu succes examenul / test-grilă și întrunesc în 
totalitate condițiile prevederilor Codului Transporturilor Rutiere, Centrelor 
de instruire, perfecționare și atestare profesională. 
- Certificatele vor fi eliberate de către Agenție în decurs de 7 zile 
lucrătoare, începînd numărătoarea din următoarea zi din data prezentării 
informației de către Centrul de instruire, perfecționare și atestare 
profesională.  
- Eliberarea certificatelor către persoana delegată din partea Centrului de 
instruire, perfecționare și atestare profesională, va fi efectuată de către 
Agenția Națională Transport Auto, prin Ghișeul Unic, sediul: mun. 
Chișinău, str. Aleea Gării, 6.  
- Persoana delegată din partea Centrului de instruire, perfecționare și 
atestare profesională, obligatoriu la eliberarea certificatelor trebuie să 
prezinte dovada/confirmarea achitării taxei pentru costul certificatelor(în 
cazul achitării la zi), ştampila sau procură către Agenție ce confirmă 
împuternicirile de ridicare a certificatelor și buletinul de identitate al 
acestuia (Centrelor de instruire, perfecționare și atestare profesională li se 
vor elibera certificatele de competență conform proceselor-verbale 
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procesate în termenii prestabiliți, factura și lista cu persoanele la care au 
fost emise și eliberate certificatele, conform cererii prezentate).  
- Eliberarea certificatelor se va face în fiecare zi de miercuri și vineri, 
începînd de la orele 13.00 (pentru absolvenții care se regăsesc în ultima 
listă/procesul-verbal recepționat în urmă cu 7 zile lucrătoare, începînd 
numărătoarea din următoarea zi din data prezentării informației de către 
Centrul de instruire), sau pentru cei care au depășit termenul sus-menționat, 
eliberarea certificatelor va fi efectuată în conformitate cu programul de 
lucru al Agenției (în fiecare zi de luni-vineri de la orele 08.00-17.00). 
- Nu vor fi eliberate certificatele de competență profesională persoanei 
delegate din partea Centrului de instruire, perfecționare și atestare 
profesională, care nu va prezenta dovada/ confirmarea achitării taxei pentru 
costul certificatelor (plata achitată pentru numărul de certificate sau soldul 
disponibil în avans pe contul Agenției pentru numărul de certificate 
eliberate), procură către Agenție ce confirmă împuternicirile de ridicare a 
certificatelor și buletinul de identitate al acestuia.  
- Asigură informarea conducerii și prezentarea datelor statistice în raportul 
săptămînal privind numărul certificatelor de competență profesională 
eliberate săptîmînal/lunar cumulativ per categorii de specialităţi și numărul 
certificatelor care au fost confecționate/imprimate dar 
titularii/reprezentanții Centrelor de instruire nu s-au prezentat pentru 
eliberarea lor.   

 
- Obligatoriu, subdiviziunea responsabilă de realizarea acțiunilor sus-menționate va asigura prioritate la 

Ghișeul Unic și funcționalitatea eficientă a procesului în vederea respectării termenilor prestabiliți. 

12. Executarea procedurii și etapele procesului descris: 
 

Controlul asupra executării prevederilor prezentei proceduri. 

Director adjunct 

13. Pe parcursul executării prezentei proceduri: 
 

Raportarea cazurilor de nerespectare a prezentei proceduri și termenii de 
executare a activităților. 
 

SAI 

14. Informarea subdiviziunilor implicate în proces, a centrelor de instruire, 
perfecţionare şi atestare profesională: 
 
- Prezenta procedură intră în vigoare din data de 02.01.2019 şi este adusă la 
cunoştinţă contra semnătură tuturor celor implicați în proces. 
 

- Prezenta procedură este adusă la cunoştinţă Centrelor de instruire, 
perfecționare și atestare profesională care corespund tuturor prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 
 

Șef SMDCE și 
Şefii 
subdiviziunilor 
implicați în 
proces  

15. Plasarea procedurii date pe pagina Web a Agenției: 
 

- Prezenta procedură va fi plasată pe pagina Web a Agenției. 

STIC 

A
T
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N

Ţ
IE

 SE INTERZICE NERESPECTAREA PREVEDERILOR INDICATE ÎN PREZENTA 
PROCEDURA, PRIVIND ETAPELE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII PROCESULUI 

DE PERFECȚIONARE ȘI ATESTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE 
SPECIALITATE DIN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE ȘI ELIBERAREA 
CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ, FĂRĂ A FI PREZENTATE 

DATE ARGUMENTATE ȘI PROBANTE 
 

 


