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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 

O R D I N

privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport 

rutier internațional de mărfuri, în vederea acordării autorizațiilor CEMT

Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 51.863 din 23.12.2021, prin care se supune spre aprobare Ordinul

ministrului transporturilor și infrastructurii privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport

rutier internațional de mărfuri, în vederea acordării autorizațiilor CEMT,

luând în considerare prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (3) lit. o) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile

rutiere, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii, 

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:
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Art. 1. — Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, denumită

în continuare R.A.R., emite, la cererea operatorilor de transport

rutier, certificatele tehnice pentru vehiculele rutiere care

efectuează transport rutier internațional de mărfuri, în vederea

acordării autorizațiilor CEMT, în conformitate cu prevederile

prezentului ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se aplică numai vehiculelor rutiere

înmatriculate în România.

Art. 3. — (1) În sensul prezentului ordin, prin certificate
tehnice se înțeleg următoarele:

a) certificat CEMT de conformitate cu cerințele tehnice și de

siguranță pentru un autovehicul „EURO V sigur”, „EEV sigur”

sau „EURO VI sigur”;

b) certificat CEMT de conformitate cu cerințele tehnice și de

siguranță pentru un autovehicul (autoutilitară) cu MTMA mai

mare de 3,5 tone și care nu depășește 6 tone „EURO V/5 sigur”,

„EEV sigur” sau „EURO VI/6 sigur”;

c) certificat CEMT de conformitate cu cerințele tehnice de

siguranță pentru o remorcă;

d) certificat CEMT de conformitate cu cerințele tehnice de

siguranță pentru o remorcă cu MTMA care nu depășește

3,5 tone;

e) certificat CEMT de inspecție tehnică pentru autovehicule

și pentru remorci.

(2) În sensul prezentului ordin, prin MTMA se înțelege masa

totală maximă autorizată a unui autovehicul sau a unei remorci.

(3) În sensul prezentului ordin, orice referire la termenul

„remorcă” include și termenul „semiremorcă”. 

Art. 4. — (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele

tehnice și de siguranță pentru un autovehicul „EURO V sigur”,

„EEV sigur” sau EURO VI sigur”, al cărui model este prevăzut în

anexa nr. 1a, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care

el nu a fost emis de către producătorul autovehiculului sau

reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul în

care producătorul nu are reprezentant autorizat în România și

numai dacă R.A.R. deține sau are acces la documentele tehnice

necesare emiterii lui.

(2) În cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului

sunt montate de producătorul acestuia, certificatul menționat la

alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de

către deținătorul autovehiculului a acceptului producătorului cu

privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării

autovehiculului, precum și a documentelor tehnice de

omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

(3) Certificatul menționat la alin. (1) va fi imprimat față/verso

pe hârtie verde pal și completat în limba română, fiind eliberat

împreună cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia

traduse în limbile franceză, engleză sau germană și al căror

model este prevăzut în anexele nr. 1b—1d.

(4) Certificatul menționat la alin. (1) este emis o singură dată

pentru un autovehicul și nu trebuie să fie reînnoit decât dacă

datele de bază menționate în certificat, pentru orice tip de

emisie, se modifică. 

Art. 5. — (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele

tehnice și de siguranță pentru un autovehicul (autoutilitară) cu

MTMA mai mare de 3,5 tone și care nu depășește 6 tone „EURO

V/5 sigur”, „EEV sigur” sau „EURO VI/6 sigur”, al cărui model

este prevăzut în anexa nr. 1e, este emis de către R.A.R. numai

în cazul în care el nu a fost emis de către producătorul

autovehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia în

România ori în cazul în care producătorul nu are reprezentant

autorizat în România și numai dacă R.A.R. deține sau are acces

la documentele tehnice necesare emiterii lui. 

(2) În cazul în care nu toate echipamentele autovehiculului

sunt montate de producătorul acestuia, certificatul menționat la

alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de

către deținătorul autovehiculului a acceptului producătorului cu

privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării

autovehiculului, precum și a documentelor tehnice de

omologare/certificare privitoare la aceste modificări. 

(3) Certificatul menționat la alin. (1) va fi imprimat față/verso

pe hârtie verde pal și completat în limba română, fiind eliberat

împreună cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia



traduse în limbile franceză, engleză sau germană și al căror

model este prevăzut în anexele nr. 1f—1h. 

(4) Certificatul menționat la alin. (1) este emis o singură dată

pentru un autovehicul și nu trebuie să fie reînnoit decât dacă

datele de bază menționate în certificat, pentru orice tip de

emisie, se modifică. 

Art. 6. — (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele

tehnice de siguranță pentru o remorcă, al cărui model este

prevăzut în anexa nr. 2a, este emis de către R.A.R. numai în

cazul în care el nu a fost emis de către producătorul vehiculului

sau reprezentantul autorizat al acestuia în România ori în cazul

în care producătorul nu are reprezentant autorizat în România și

numai dacă R.A.R. deține sau are acces la documentele tehnice

necesare emiterii lui. 

(2) În cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt

montate de producătorul acestuia, certificatul menționat la

alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de

către deținătorul vehiculului a acceptului producătorului cu

privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării

vehiculului, precum și a documentelor tehnice de

omologare/certificare privitoare la aceste modificări.

(3) Certificatul menționat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie

galben pal și completat în limba română, fiind eliberat împreună

cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia traduse

în limbile franceză, engleză sau germană și al căror model este

prevăzut în anexele nr. 2b—2d.

Art. 7. — (1) Certificatul CEMT de conformitate cu cerințele

tehnice de siguranță pentru o remorcă cu MTMA care nu

depășește 3,5 tone, al cărui model este prevăzut în anexa

nr. 2e, este emis de către R.A.R. numai în cazul în care el nu a

fost emis de către producătorul vehiculului sau reprezentantul

autorizat al acestuia în România ori în cazul în care

producătorul nu are reprezentant autorizat în România și numai

dacă R.A.R. deține sau are acces la documentele tehnice

necesare emiterii lui.

(2) În cazul în care nu toate echipamentele vehiculului sunt

montate de producătorul acestuia, certificatul menționat la

alin. (1) este emis de către R.A.R., cu condiția prezentării de

către deținătorul vehiculului a acceptului producătorului cu

privire la modificările constructive efectuate ulterior fabricării

vehiculului, precum și a documentelor tehnice de

omologare/certificare privitoare la aceste modificări. 

(3) Certificatul menționat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie

galben pal și completat în limba română, fiind eliberat împreună

cu cel puțin două formulare necompletate ale acestuia traduse

în limbile franceză, engleză sau germană și al căror model este

prevăzut în anexele nr. 2f—2h. 

Art. 8. — (1) Certificatul CEMT de inspecție tehnică pentru

autovehicule și pentru remorci, al cărui model este prevăzut în

anexa nr. 3a, este emis de către R.A.R. 

(2) Certificatul menționat la alin. (1) va fi imprimat pe hârtie

albă și completat în limba română, fiind eliberat împreună cu cel

puțin două formulare necompletate ale acestuia traduse în

limbile franceză, engleză sau germană și al căror model este

prevăzut în anexele nr. 3b—3d.

(3) Certificatul menționat la alin. (1) trebuie reînnoit în

fiecare an.

Art. 9. — Anexele nr. 1a—3d*) fac parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 10. — R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 11. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind

emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care

efectuează transport rutier internațional de mărfuri în vederea

acordării autorizațiilor CEMT, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 12. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii, 

Sorin Mihai Grindeanu

București, 17 ianuarie 2022.

Nr. 45.

*) Anexele nr. 1a—3d sunt reproduse în facsimil.



ANEXA Nr. 1a
(față)
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ANEXA Nr. 1a
(verso)
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(verso) 

Protec ie antiîmp nare spate4

Protec ie antiîmp nare spate4

Protec ie lateral 4

Oglind  retrovizoare 

Dispozitive de vizibilitate indirect

Instalare dispozitive iluminare i semnalizare luminoas

Instalare dispozitive iluminare i semnalizare luminoas

Tahograf 

Tahograf digital

Tahograf inteligent

Limitator de vitez

Pl ci de identificare în partea din spate 

Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare,

Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare i func ia de control electronic al stabilit ii,

Sistem de direc ie



ANEXA Nr. 1b
(față)
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ANEXA Nr. 1b
(verso)
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(verso) 

Dispositifs de protection arrière4

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement4

Protection latérale4

Rétroviseur 

Dispositifs de vision indirecte 

Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse

Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse

Tachygraphe

Tachygraphe numérique

Tachygraphe intelligent

Limiteurs de vitesse

Plaques d’identification arrière

Systèmes de freinage, dispositifs antiblocage inclus, 

ystèmes de freinage, dispositifs antiblocage inclus, et systèmes de contrôle électronique de la 
stabilité 

Dispositif de direction



ANEXA Nr. 1c
(față)
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ANEXA Nr. 1c
(verso)
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(verso) 

Rear protective devices4

Rear underrun protective devices4

Lateral protection4

Rear view mirror 

Devices for Indirect vision

Installation of lighting and light-signalling devices

Installation of lighting and light-signalling devices

Tachograph 

Digital tachograph

Smart tachograph

Speed limitation devices

Rear marking plates 

Braking, including anti-lock braking systems

Braking, including anti-lock braking and electronic stability control function

Steering equipment 



ANEXA Nr. 1d
(față)
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ANEXA Nr. 1d
(verso)
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(verso) 

Hinterer Unterfahrschutz4

Hinterer Unterfahrschutzeinrichtungen4

Seitliche Schutzvorrichtungen4

Rückspiegel

Einrichtungen für Indirekte Sicht

Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen

 Kontrollgerät

 Digitales Kontrollgerät 

Intelligenter Fahrtenschreiber 

Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

Hintere Warntafeln

 Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung

 Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung und elektronische Stabilitätskontrolle 

Lenkanlagen



ANEXA Nr. 1e
(față)
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ANEXA Nr. 1e
(verso)
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(verso) 

Protec ie antiîmp nare spate

Protec ie antiîmp nare spate7

Protec ie lateral 7

Oglind  retrovizoare 

Dispozitive de vizibilitate indirect

Instalare dispozitive iluminare i semnalizare luminoas

Instalare dispozitive iluminare i semnalizare luminoas

Tahograf 

Tahograf digital

Tahograf inteligent

Limitator de vitez

Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare,

Sistem de frânare, inclusiv sistemul antiblocare, 

Sistem de direc ie



ANEXA Nr. 1f
(față)
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ANEXA Nr. 1f
(verso)
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(verso) 

Dispositifs de protection arrière7 

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement7

Protection latérale7

Rétroviseur 

Dispositifs de vision indirecte 

Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse

Installation des feux et des dispositifs de signalisation lumineuse

Tachygraphe

Tachygraphe numérique 

Tachygraphe intelligent

Limiteurs de vitesse

Systèmes de freinage, dispositifs antiblocage inclus, 

Systèmes de freinage, dispositifs antiblocage inclus, 

Dispositif de direction



ANEXA Nr. 1g
(față)
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ANEXA Nr. 1g
(verso)
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Rear protective devices7

Rear underrun protective devices7

Lateral protection7

Rear view mirror 

Devices for Indirect vision

Installation of lighting and light-signalling devices

Installation of lighting and light-signalling devices

Tachograph 

Digital tachograph

Smart tachograph

Speed limitation devices

Braking, including anti-lock braking systems

Braking, including anti-lock braking systems

Steering equipment 



ANEXA Nr. 1h
(față)
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ANEXA Nr. 1h
(verso)
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(verso) 

Hinterer Unterfahrschutz7

Hintere Unterfahrschutzeinrichtungen7

Seitliche Schutzvorrichtungen7

Rückspiegel

Einrichtungen für Indirekte Sicht

Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen 

Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen

 Kontrollgerät

 Digitales Kontrollgerät 

Intelligenter Fahrtenschreiber

Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

 Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung

 Bremsanlagen inklusive Antiblockiervorrichtung

Lenkanlagen



ANEXA Nr. 2a
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ANEXA Nr. 2b
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ANEXA Nr. 2c
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ANEXA Nr. 2d
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ANEXA Nr. 2e
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ANEXA Nr. 2f
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ANEXA Nr. 2g
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ANEXA Nr. 2h
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Anexa nr. 2h 
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Anexa nr. 3a 
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Anexa nr. 3b 
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


