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DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT A FIRMEI CARE SOLICITĂ ADMITEREA 

ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL AL IRU DE CLASIFICARE A AUTOCARELOR DE TURISM  
FAŢĂ DE  

COMISIA DE CLASIFICARE A AUTOCARELOR 
constituită de Registrul Auto Român R.A. conform prevederilor Sistemului internaţional al IRU de clasificare a 

autocarelor 
 

I. GENERALITĂŢI 
Deţinătorul autocarului se obligă, prin semnătura sa, la următoarele: 

a) să respecte toate obligaţiile decurgând din prezenta Declaraţie, să respecte prescripţiile şi 
instrucţiunile pentru folosirea însemnelor IRU corespunzătoare clasificării acordate şi care i-au fost transmise de 
Registrul Auto Român R.A., inclusiv cele folosite pentru publicitate, cu privire la concurenţa loială şi la prevenirea 
abuzurilor; 

b) să dea dispoziţii precise şi să răspundă, ca de propriile sale acte şi omisiuni, de actele şi omisiunile 
angajaţilor săi şi ale tuturor celorlalte persoane la ale căror servicii recurge, pentru orice abuz privind prescripţiile 
sistemului internaţional de clasificare. Se exclude o responsabilitate a Registrul Auto Român R.A. pentru calitatea 
autocarelor clasificate, ca şi responsabilitatea organismelor sale sau a mandatarilor săi; 

c) să nu permită niciodată folosirea mijloacelor de marcare: 
 de către un terţ; 
 pentru un alt autocar decât cel căruia i-au fost atribuite; 
 pentru un autocar care nu mai îndeplineşte condiţiile aferente categoriei de confort şi simbolurile 

echipamentelor atribuite acestui autocar. 
 

II. RELAŢIILE FIRMEI CU REGISTRUL AUTO ROMÂN 
Deţinătorul autocarului se obligă: 

a) să folosească doar însemnele eliberate de Registrul Auto Român. Se interzic modificările sau 
completările personale. Deţinătorul poate să indice clasa de confort şi echipamentele autocarului folosind, în afara 
de marca IRU, expresiile autorizate de Registrul Auto Român R.A. aferente clasei de confort sau simbolurile 
echipamentelor în cauză (de exemplu: autocar, autocar de excursie, autocar de turism, lavoar, aer condiţionat, 
etc.). Nu este permisă folosirea altor expresii. 

b) să nu folosească niciodată însemnele ce nu mai sunt valabile şi să înapoieze fără întârziere Registrul 
Auto Român R.A. orice însemne după expirarea valabilităţii acestora. Însemnele perimate vor fi înlocuite de îndată 
la cererea deţinătorului şi după procedura de prelungire a clasificării prin cel care menţionează noua perioadă de 
valabilitate; 

c) să recunoască Registrului Auto Român R.A. dreptul de a-i retrage, cu titlu provizoriu sau definitiv, 
posibilitatea de a folosi marca IRU şi/sau a însemnelor ori de câte ori va exista o infracţiune privind prescripţiile 
sau instrucţiunile în materie stabilite prin Regulamentul privind condiţiile de clasificare a autocarelor de turism şi de 
către Registrul Auto Român R.A. Deţinătorul căruia i se retrage dreptul de a folosi marca IRU şi însemnele trebuie 
să restituie către Registrul Auto Român R.A. certificatul de clasificare şi toate însemnele primite. Deţinătorul nu 
are dreptul la rambursarea taxelor plătite către Registrul Auto Român R.A.; 

În acelaşi mod se procedează şi atunci când dreptul de a folosi marca IRU şi însemnele se stinge în alt 
mod şi mai ales atunci când autocarul ce poartă însemnele nu mai îndeplineşte condiţiile clasei de confort 
acordate sau ale simbolurilor echipamentelor atribuite, sau atunci când deţinătorul vinde autocarul ce poartă 
însemnele, sau atunci când autocarul are un alt deţinător, pentru un alt motiv; 
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d) să anunţe imediat Registrul Auto Român R.A. în caz de pierdere, furt sau deteriorare a însemnelor şi 
să comunice Registrului Auto Român R.A. cazurile de abuz în folosirea mărcii IRU şi a însemnelor de către terţi, 
de care are cunoştinţă; 

e) să depună cu punctualitate la R.A.R. taxele fixate de acesta referitoare la concesionarea însemnelor, 
la eliberarea însemnelor pierdute, furate sau deteriorate sau pentru vizitele de inspecţie. 
 

III. ÎNDATORIRILE FIRMEI 
Deţinătorul autocarului se angajează la următoarele: 

a) să păstreze documentele cu privire la clasificarea autocarelor sale eliberate de Comisia de clasificare, 
certificatul de clasificare urmând a fi păstrat în permanenţă la bordul fiecărui autovehicul clasificat; 

b) să urmărească în mod constant ca autocarul care poartă însemnele: 
 să fie într-o stare de întreţinere bună; 
 să îndeplinească în permanenţă condiţiile clasei de confort acordate şi ale simbolurilor 

echipamentelor atribuite. Echipamentele autocarului trebuie să existe şi să funcţioneze pe toată durata de 
valabilitate a însemnelor. Dacă un echipament se defectează, acesta va fi înlocuit sau reparat imediat; 

c) să prezinte autocarul la verificare în locul şi la data comunicată de Comisia de clasificare şi să pună la 
dispoziţia acesteia în vederea inspecţiei, în orice moment şi fără nici un preaviz, autocarul ce poartă însemnele 
IRU,  pe traseu sau la locul de garare; 

d) să anunţe în termen de 5 zile retragerea sau suspendarea licenţei de transport persoane. 
 

IV. SANCŢIUNI 
a) în cazul infracţiunilor referitoare la prescripţiile privind folosirea mărcii IRU şi a însemnelor, deţinătorul 

autocarului recunoaşte Comisiei de clasificare următoarele drepturi: 
 de a da avertisment; 
 de a efectua un număr sporit de controale; 
 de a retrage dreptul de a folosi marca IRU şi însemnele, pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau 

definitiv. 
Pot fi aplicate în acelaşi timp mai multe mijloace de sancţionare. Măsurile enunţate mai sus se pot aplica 
concomitent cu sancţionarea contravenţională a persoanelor fizice prevăzute de reglementările în vigoare. 
Deţinătorul autocarului va fi consultat înainte de luarea oricărei decizii, în afară de cazurile urgente în care o 
decizie provizorie se poate lua cu efect imediat; 

b) Contestaţiile privind suspendarea sau retragerea clasificării se adresează şi se soluţionează de către 
Inspectoratul Rutier din cadrul A.R.R. 
 

V. DISPOZIŢII FINALE 
Deţinătorul autocarului recunoaşte că: 

a) Regulamentul asupra condiţiilor de clasificare a autocarelor şi anexele acestuia fac parte integrantă 
din Sistemul internaţional de clasificare al IRU şi declară că a luat la cunoştinţă de acesta înainte de a semna 
prezenta Declaraţie şi că se va conforma acesteia pe durata de valabilitate; 

b) IRU  este proprietara însemnelor atribuite de către Registrului Auto Român R.A. şi folosite pentru 
autocarele clasificate pe care le deţine; 

c) legislaţia română în vigoare se aplică tuturor problemelor ce sunt sau nu reglementate prin prezenta 
Declaraţie şi prin Regulamentul menţionat la pct. a) al acestui capitol; 

d) locul de jurisdicţie este sediul central al Registrului Auto Român R.A.. 
 
 
Localitatea  Data 
   
Semnătura autorizată Numele  
şi ştampila Funcţia  
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