
                    
                                                                                                                                          

CERTIFICAT DE INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ 
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE) 

 

(1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de şasiu (Vehicle Identification Number - VIN 

number or chassis number)……………………..…………………………………………………………....…… 

 

(2) numărul de înmatriculare al vehiculului şi simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the 

vehicle and  country symbol of  the State of registration) ……………………....……….….………………...…/ RO 

 

(3) locul şi data inspecţiei (place and date of the test) …………………………………………………………... 

 

(4) indicaţia odometrului la data efectuării inspecţiei, dacă este disponibilă (odometer reading at the  time of the test, if 

available) ……………………….......  

 

(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle category, if available) …………………………… 

 

(6) deficienţe identificate şi gradul lor de severitate (identified deficiencies and their level of severity) 

Cod (item)                        Denumire deficienţă (identified deficiency)                        Grad severitate (level of severity) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(7) rezultatul inspecţiei tehnice periodice (result of the roadworthiness test)………………………………. 

 

(8) data următoarei inspecţii tehnice periodice (date of next periodical test): conform anexei la certificatul de 

înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate) 

 

(9) staţia de inspecţie tehnică periodică (name of  the inspection organisation)  ………………………………… 

semnătura şi ştampila inspectorului responsabil de inspecţie (signature and stamp of  the inspector responsible for the test)     

…………………………………………….…….. 

 

(10) alte informaţii (other informations) 

poziţia în baza naţională de date cu inspecţii tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic 

technical inspections) ………………………………………/………………………………………….. 

 

* 
A se păstra la bordul autovehiculului 

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului 

(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă şi din 

acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menţionat în certificat) 

To be kept in the vehicle 

Changing the registration number mentioned at point (2) requires the replacement of the certificate 

(Including where the certificate was issued for a vehicle which was not registered in Romania on the issuing date and therefore 

the registration number was not mentioned in the certificate) 
 


