
Lista documentelor necesare pentru autorizare ATLV 

Nr. 

crt. 

Document 

1. Cerere-tip1) 

2. Copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Național al Registrului 

Comerţului 

3. Copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului în baza Legii 

nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult trei luni 

înainte de data depunerii cererii-tip, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a 

punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi 

autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea „Activități 

de testare și analize tehnice”- cod CAEN 7120 și/sau activitatea „Întreţinerea și repararea 

autovehiculelor”-  cod CAEN 4520 

4. Dovadă privind dreptul de utilizare a spațiilor pentru activitățile solicitate pentru autorizare,  inclusiv 

a căii de acces până la parcare, pistă și hală, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul spațiului, 

inclusiv dovada că persoana fizică sau juridică de la care a primit dreptul de folosință al spațiului este 

proprietarul spațiului sau are drept de subînchiriere 

5. Declarație de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate semnată de persoana care conduce activitatea 

ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAR2) 

6. Copii de pe permisele de conducere ale personalului atestat 

7. Copii ale documentelor care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul 

ATLV, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului 

teritorial de muncă 

8. Planul de încadrare zonală a ATLV, inclusiv identificarea ATLV prin coordonatele GPS 

9. Planul punctului de lucru, la scara de 1/100, cu amplasarea pistei, halei, a încăperii destinate pentru 

activitatea de reparații, după caz, a utilajelor din dotarea ATLV și a spațiilor de parcare 

10. Copie de pe certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului în domeniul 

reparării și/sau reglării funcționale a vehiculelor rutiere, eliberat de RAR (telefon 021.350.82.94) 

11. Fluxul pentru efectuarea activității de inspecție a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză 

12. Copii de pe atestatele personalului instruit să efectueze inspecții de tahografe 

13. Copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de tahografe și/sau de limitatoare de 

viteză ori a reprezentantului acestuia pentru România, în cazul solicitării autorizării activității de 

instalare și/sau reparare de tahografe și/sau de limitatoare de viteză 

14. Copii de pe documentele care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor 

și/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfășura activități de instalare 

și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, în cazul solicitării autorizării acestor 

activități 

15. Copie contract de colaborare cu un producător de tahografe și/sau limitatoare de viteză ori cu un 

reprezentant al acestuia, pentru furnizarea de tahografe, piese de schimb și alte materiale necesare 

activităților de instalare și/sau reparare solicitate pentru autorizare. 

16.  Copii de pe buletinele de verificare metrologică/certificatele de etalonare ale echipamentelor de 

măsurare  

17. Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului utilizat ca atelier mobil, care să ateste că 

solicitantul de autorizare este proprietarul autovehiculului.  

În cazul în care nu este proprietarul autovehiculului, trebuie depuse documente care să ateste dreptul 

de utilizare exclusivă a autovehiculului pentru activitatea de ITLV 
 

1, 2) Cererea-tip și declarația de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate se pot descărca de pe site-ul RAR 
 
 

Reglementările privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere 

ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele,  precum și autorizarea operatorilor economici care 

desfășoară astfel de activități – RNTR 8 se găsesc în Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019 


