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CERERE-TIP 

de autorizare pentru activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de                                        

alimentare cu GPL sau GNC 
1)

 
 

1.  Denumirea operatorului economic:  

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

2.  Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
2)

: 

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

3.  Codul unic de înregistrare (CUI)/ Codul de înregistrare fiscală(CIF) 
2)

: 

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

4.  Contul bancar/Banca 
2)

: 

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

5.  Sediul operatorului economic:  

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

6.  Telefon/Fax/ e-mail: ……….……….........................................................…………………… 

7.  Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea: 

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

8.  Lista cuprinzând familiile de autovehicule (în cazul instalaţiilor certificate de Registrul Auto 

Român sau în cazul instalaţiilor omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115) ori 

autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu GPL sau GNC şi omologate în conformitate cu 

Regulamentul CEE-ONU nr. 67, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 110 pentru care se 

efectuează activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL 

sau GNC pentru care se solicită autorizarea (pentru fiecare familie sau autovehicul se indică 

numărul şi data eliberării certificatului de conformitate sau a comunicării de omologare de tip CEE-

ONU) 
1)

 :  

 

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

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

9.  Marca şi tipul instalaţiilor GPL sau GNC pentru care se solicită autorizarea:……. 

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

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

10.  Lista activităţilor pentru care se solicită autorizarea în conformitate cu tabelul prevăzut în 

pagina care urmează.  

11.  Termenul de garanţie acordat pentru lucrările executate (în luni): ……….. 

12.  Numărul de posturi de lucru: ............. 

                                                                                

13. Împuternicim pe domnul/doamna: .............................................................., având funcţia de: 

…………………………………. şi care poate fi contactat/contactată la telefon ....….........…….,                                       

fax:  ....….........……., e-mail ……………............................................. să ne reprezinte în toate 

aspectele legate de autorizare. 

14. Numele şi semnătura reprezentantului operatorului economic: 

 

         LS 

 

Data: .............................  
 

1)
 Se va bara menţiunea neaplicabilă, dacă este cazul.  

2)
 Se va completa dacă este cazul. 

  



F.PS-OCS-01/12b-rev.1/05.2018 

 

 

LISTA 

activităţilor pentru care se solicită autorizarea 

 

 Activităţile pentru care se solicită autorizarea 
 

Categoriile de omologare ale 

vehiculelor pentru care se solicită 

autorizarea
1)

 
 

1.1 

 

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GPL 
 

 

1.2 

 

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GNC 
 

 

2.1 

 

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GPL 
 

 

2.2 

 

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GNC 
 

 

3.1 

 

Repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL   

3.2 

 

Repararea  instalaţiilor de alimentare cu GNC   

1) 
Se completează de către solicitant categoriile de omologare corespunzătoare 

activităţii/activităţilor pentru care se solicită autorizarea 

 

 

Definirea categoriilor de omologare ale vehiculelor  

 

 

M1 – autovehicul pentru transportul de persoane, cu cel mult 8 locuri şezând, în afara scaunului 

conducătorului; 

N1 – autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 t; 

 

 

 

 

 

Reprezentant operator economic 

 

………………………………………………………… 

(data şi semnătura) 

 
 

 


