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OPIS  DOSAR DE AUTORIZARE  
ATELIER  MONTAJ instalaţii GPL și/sau GNC 
 

Nr. Documentul/specificația 

1 Cerere-tip de autorizare
1
  

2 Chestionar de autoevaluare
2
   

2a Organigrama (Structura organizatorică) - Anexa A la chestionarul de autoevaluare 

2b Planul atelierului (amplasarea echipamentelor şi indicarea surselor de energie electrică) - 

Anexa B la chestionarul de autoevaluare 

2c Lista utilajelor şi echipamentelor de inspecţie - Apobată de reprezentantul din România a 

producătorului instalaţiei GPL și/sau GNC - Anexa C la chestionarul de autoevaluare 

3 Certificate de conformitate  emise de RAR-OCP/ Comunicări de omologare conform 

Regulamentului CEE-ONU nr. 115 (cu toate anexele acestora), pentru echipare cu GPL 

și/sau GNC 

4 Contract de distribuţie a instalaţiei şi Protocol de cedare a dreptului de utilizare a licenţei 

/comunicării de omologare din partea titularului acesteia (numai pentru cei care nu sunt 

titulari/reprezentanți producator) 

5 Copie certificat înmatriculare/înregistrare societate  

6 Certificat constatator emis în baza Legii nr. 26/1990 de ONRC, având declarată 

activitatea cod CAEN 4520 la punctul de lucru, conform Legii nr. 359/2004 

7 Cazier judiciar al reprezentantului legal al societății 

8 Certificat de atestare a capacităţii profesionale a conducatorului atelierului conform 

RNTR-9 - emis de RAR, (informatii aflate pe site-ul RAR la rubrica „Atestări conducători 

ateliere”) 

9 Atestate de instruire a personalului atelierului pentru activități de montare, revizie 

tehnică și/sau reparare a instalaţiei de alimentare cu GPL și/sau GNC, emise de deținătorul 

certificării sau omologării 

10 Contract de autorizare si supraveghere 

11 Înștiințare de plată 

12 Dovada plătii 

 

Depunere dosar (se atribuie nr. de dosar după verificarea documentelor de la                       

pozițiile 1-9) 
1, 2)

 Cererea-tip de autorizare și Chestionarul de autoevaluare se pot descărca de pe site-ul RAR, de la 

secțiunea „Autorizarea atelierelor pentru montare GPL/GNC si costuri” 

RNTR 6  - Reglementări privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost 

omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau 

cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia 

tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC  

RNTR 9 - Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparatii, de 

intretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a 

vehiculelor scoase din uz 

                                                           

 

 

 


