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  CERERE   

        pentru autorizarea/reautorizarea staţiei de inspecţie tehnică a vehiculelor rutiere 
 
 
 
 

 Persoana  juridică.........................................................................................................................................., 

cu sediul în................................................, judeţul......................................., str. ........................................., nr......., 

codul poştal............................., telefon.................................., telex/fax.................................., solicită eliberarea 

autorizaţiei pentru staţia de inspecţie tehnică 

din ........................................................, judeţul.................................., str. ................................................, nr. ......., 

codul poştal..........................................., telefon............................................,telex/fax.............................................., 

pentru următoarele clase de inspecţie tehnică. 

......................................................................................................................... 

 
 Anexăm: 
    1. chestionar de autoevaluare a capabilităţii tehnice; 
    2. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind 
Registrul Comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult trei luni 
în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea 
sediului social şi a punctelor de lucru, persoanelor împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau 
activităţi autorizate, conform prevederilor art 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale si 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv activitatea „ Activităţi de testări şi analize 
tehnice”; 
    3. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul 
economic sau instituţia publică solicitantă a autorizării, însoţite de extrasul din Registrul General de 
Evidenţă a Salariaţilor transmis Inspectoratului Teritorial de Muncă; 
    4. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificarea metrologică, 
certificatele de etalonare şi/sau certificatele de încercare/etalonare ale aparatelor, după caz (conf. 
art.10 din reglementări); 
    5. schiţa SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor şi utilajelor din dotarea SITP, 
amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăţi, semnată pentru confirmare de reprezentantul SITP; 
 6. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP. 
 
 

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

orele...............……...., şi  în zilele ................................................., orele....................……………. . 

 Ne obligăm ca pe timpul funcţionării staţiei de inspecţie tehnică periodică să respectăm 

întocmai toate prevederile legale privitoare la inspecţia tehnică periodică. 

 
 

Nr. .............., din........................ 
 
 
 

REPREZENTANT LEGAL, 
numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampilă) 


