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CERERE – TIP 

de evaluare a capabilității tehnice pentru desfășurarea de activități de instalare, reparare și/sau 

inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză 

 

autorizare inițială □ 

 

extindere autorizare □ 

 

reautorizare  □ 

 

 

1. Denumire operator economic: 

………………………………………………………………………………….............................................. 

2. Adresă sediu social: 

………………………………………………………………………………….............................................. 

3. Adresă sediu unde se desfășoară activitățile: 

………………………………………………………………………………….............................................. 

4. Coordonatele GPS ale sediului unde se desfășoară inspecția tahografelor:  

…………………………………………………………………………………………………….................. 

5. Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: 

…………………………………………………………………………………….......................................... 

6. Cod unic de înregistrare: ……………………………………………………………………….................. 

7. Cont bancar: ……………………………………………………………………………………................. 

8. Bancă: ……………………………………………………………………………...................................... 

9. Telefon: ……………………………….……................ Fax: …………………………………………….. 

10. Adresă e-mail: …………………………………………………………………………………................ 

11. Marcă .................................................. tip ........................................  și număr de înmatriculare  

...............................  autovehicul utilizat ca atelier mobil 
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12. Activități solicitate pentru autorizare: 

Activitate Tip tahograf / limitator de viteză / senzor de mișcare / cablu / GNSS / 

DSRC 

Inspecție 

 

 

Tahografe 

 

 

Limitatoare de viteză 

 

Instalare Tahografe 

 

 

Limitatoare de viteză 

 

Reparare Tahografe 

 

Limitatoare de viteză 

 

Senzori de mișcare 

 

Cabluri 

GNSS 

DSRC 
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13. Program de lucru: 

Ziua  Orele 

Luni  de la ……………………. până la …………………….. 

Marți  de la ……………………. până la …………………….. 

Miercuri de la ……………………. până la …………………….. 

Joi  de la ……………………. până la …………………….. 

Vineri  de la ……………………. până la …………………….. 

Sâmbătă de la ……………………. până la …………………….. 

 

14. Lista echipamentelor disponibile: 

Echipament Marcă Tip Observații/data 

ultimei calibrări 

Dispozitiv portabil pentru 

inspecția tahografelor 

 

 

 

 

 

 

  

Dispozitiv de verificat abaterea 

de timp a ceasului intern 

   

Stand pentru repararea 

tahografelor  

   

Calculator  

 

  

Mediu de stocare  

 

  

Stand cu role libere cu 

dispozitiv de ancorare 

   

Stand de frânare adaptat  

 

  

Analizor optic gradat și 

iluminat pentru evaluarea foilor 

de înregistrare de probă 

   

 

 

Numărător de rotații pentru 

tahografe mecanice 

   

Dispozitiv pentru descărcarea 

datelor 

   

Dispozitiv de sigilare  

 

  

Manometru pentru măsurarea 

presiunii din pneurile 

autovehiculelor 

   

Cheie dinamometrică  

 

  

Șubler  

 

  



pag. 4/5 

 

Multimetru  

 

  

Ruletă  

 

  

Scule speciale  

 

  

Dispozitiv pentru inspecția 

DSRC 

   

Dispozitiv pentru inspecția 

GNSS 

   

Dispozitiv pentru măsurarea şi 

reglarea vitezei setate a 

limitatoarelor de viteză 

   

Imprimantă   

 

  

Cameră foto  

 

  

Jaloane reflectorizante  

 

  

 

15. Lista personalului atestat: 

 

Nume și prenume Atestat Permis de conducere 

Serie Dată Categorie Valabilitate 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

16. Documente atașate la prezenta cerere: 

□ copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului;    

□ copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului în baza 

Legii nr. 26/1990; 

□ copie de pe certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului; 
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□ copie de pe certificatele personalului instruit pentru activități de montare și/sau reparare tahografe 

și limitatoare de viteză; 

□ dovadă pentru utilizarea spațiilor pentru activitățile solicitate pentru autorizare, inclusiv a rutei 

de acces de la intrarea în locație până la parcare, pistă și hală; 

□ plan de încadrare zonală a ATLV; 

□ plan punct de lucru (hală, birou și pistă), la scară de 1/100; 

□ fluxul de efectuare a ITLV, semnat pentru confirmare de reprezentantul ATLV. 

Datele completate corespund cu situaţia la zi la data transmiterii cererii. 

Persoana care a completat cererea şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:  

Numele şi prenumele:  

.......................…………......................................................................................................... 

Funcţia:  

.......................................…………......................................................................................... 

 

 Semnătura: ...........……………   Data: ....................…………………. 

 


