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Regia Autonomă - Registrul Auto Român este organizată şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 768/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 Registrul Auto Român funcţionează sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor fiind organismul tehnic de specialitate pentru 
activităţile de registru auto, în domeniul siguranţei circulaţiei 
rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii. 
 Prin acest organism, Ministerul Transporturilor  îşi exercită autoritatea 
de registru şi transpune în practică atribuţiile ce-i revin în calitate de 
autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 Prezentul raport, întocmit în temeiul art. 14 din Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al R.A. – Registrul Auto Român şi în 
conformitate cu art.9 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prezintă 
sintetic rezultatele activităţilor desfăşurate la nivelul anului 2015. 
 Se prezintă, de asemenea, şi programul de activitate propus pentru 
anul 2016. 

 
 
 
 

I. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE R.A. – REGISTRUL AUTO ROMÂN 
ÎN ANUL 2015 

 
 
 

Activitatea Registrului Auto Român are drept scop îndeplinirea politicii 
Ministerului Transporturilor referitoare la: 

 îmbunătăţirea siguranţei rutiere în domeniul vehiculelor rutiere, 
 reducerea emisiilor poluante generate de transportul rutier şi 
 asigurarea unor servicii de calitate în domeniu. 

 
Pentru atingerea acestor obiective, principalele activităţi ale Registrului 

Auto Român au în vedere: 
 îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul specific de activitate, 

inclusiv prin armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene 
(UE) şi internaţională (CEE-ONU); 

 asigurarea introducerii în circulaţie în România a unor vehicule cu 
performanţe avansate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră şi cu 
emisii poluante reduse; 

 asigurarea menţinerii în circulaţie în România a unor vehicule cu o 
stare tehnică corespunzătoare; 

 îmbunătăţirea siguranţei rutiere în transportul rutier; 
 îmbunătăţirea confortului în transportul rutier; 
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 controlul respectării legislaţiei în domeniu, în scopul îmbunătăţirii 
siguranţei rutiere, calităţii mediului şi a creşterii nivelului de 
protecţie a consumatorului, 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate de Registrul Auto Român. 
 

 
1. SITUAŢIA  INDICATORILOR FIZICI  

REALIZAŢI  LA PRINCIPALELE PRESTAŢII 
 

ASPECTE PRINCIPALE PRIVIND DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE 

 
 
A. Activităţi de omologări individuale vehicule rutiere, verificări 

identitate vehicule, certificări autenticitate, eliberări CIV, completări 
CIV ulterior omologării naţionale, completări CIV ulterior omologării 
comunitare, verificări tehnice, inspecţii tehnice la vehicule speciale 
şi inspecţii tehnice internaţionale, încercări vehicule rutiere, teste 
poluare, omologări de tip vehicule rutiere, clasificări pe stele şi 
verificări anuale autocare, încercări şi alte prestaţii specifice de 
registru; 

 
Activităţile Departamentului Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice 

(DOIIT) au două componente: una vizează documentarea acestor activităţi în 
concordanţă cu legislaţia aplicabilă şi eficientizarea acestora, iar cealaltă are în 
vedere buna coordonare a entităţilor  care aplică efectiv procedurile şi 
instrucţiunile de lucru şi care reprezintă, de altfel, interfaţa Registrului Auto 
Român cu deţinătorii de vehicule rutiere (reprezentanţele judeţene).  
 La nivelul anului 2015 activitatea departamentului a avut următoarele 
coordonate: 
 au fost întocmite şi aprobate 8 instrucţiuni de lucru care tratează 
aspecte ale activităţilor specifice DOIIT, precum şi revizia unei proceduri 
operaţionale PO-D500-SCIM-01-certificarea autenticităţii vehiculului, toate 
puse la dispoziţia reprezentanţelor RAR prin intermediul sistemului informatic. 
Totodată a fost asigurată căutarea automată, care să excludă intervenţia 
operatorului uman, în bazele de date cu vehicule furate deţinute de către 
autorităţi ale statului român prin semnarea unui protocol de colaborare între 
RAR şi IGPR. 
 corespondenţa departamentului a fost de 3.787 lucrări, ceea ce 
reprezintă o creştere de 14,75% în raport cu anul 2014; 
 a crescut cu 11,2% volumul numerelor de registru generate, de la 
43.750 la 48.990, ceea ce, coroborat cu o mai bună mobilizare în cadrul 
programului normal de lucru, a determinat scăderea întârzierii medii de 
rezolvare a cererilor de la 1,43 zile calendaristice în 2012 şi 1,15 zile 
calendaristice în 2014, ajungându-se acum la 1,06 zile; 
 s-a efectuat avizarea variantelor constructive pentru un număr de 
2.695 de fişe, în creştere cu 40,6% faţă de anul anterior. Această activitate 
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asigură rigoarea necesară privind soluţiile şi specificaţiile constructive propuse 
de către atelierele autorizate de modificări constructive (prin documentaţia 
tehnică), aspecte verificate mai apoi şi direct pe vehicul, la omologarea 
individuală a acestuia.  
 au fost înregistrate un număr de 837.101 apeluri pe operator şi 
191.986 solicitări on-line de unde a rezultat un număr de 890322 programări 
validate la nivel naţional. Din totalul programărilor au fost anulate un număr 
de 23.853 activităţi programate; 
 s-a continuat tradiţia DOIIT în ceea ce priveşte organizarea şi 
susţinerea unui ciclu de instruiri specifice, având ca tematică procedurile 
specifice ale departamentului, în special certificarea autenticităţii vehiculelor 
prin cursurile organizate în perioada aprilie-iunie cu toate reprezentanţele 
teritoriale; 
 reprezentanţii departamentului au participat la actualizarea şi 
promovarea legislaţiei aplicabile (CIV, RNTR -6, RNTR-7, RNTR-9); 
 participarea şefului departamentului  la întâlniri, inclusiv internaţionale, 
cu reprezentanţi ai instituţiilor cu domeniu de activitate similar (EUCARIS –
Franţa, EREG – Gibraltar, RDW – Olanda, CoC- Estonia). 
  În ceea ce priveşte componenta teritorială, anume activităţile care se 
desfăşoară la reprezentanţele teritoriale ale RAR, s-a continuat evaluarea 
zilnică a gradului de încărcare al personalului din reprezentanţe care 
efectuează prestaţiile specifice departamentului, asigurându-se, atunci când a 
fost cazul, detaşarea de personal. De asemenea, s-a discutat cu şefii 
reprezentanţelor unde s-au înregistrat încărcări extreme, pentru a se 
reglementa situaţia. 

 
Activitatea desfăşurată de Departamentul Omologări de Tip (DOT)  
Urmărind în activitatea sa obiectivele principale referitoare la 

flexibilizarea proceselor şi creşterea nivelului calitativ al activităţilor prestate, 
personalul departamentului a reuşit să obţină o creştere  a veniturilor în lei în 
2015 faţă de 2014. Cifrele efective şi motivările lor sunt prezentate în raport. 
 

 Venituri totale DOT (Lei) Venituri totale DOT (Euro)  
2014 9.237.902 34.585 
2015 10.673.282,85 24.700 

Indicator de 
performanţă +15,5 % -28,6 % 

 
Activitatea desfăşurată de Compartimentul Omologări în anul a 

înregistrat o creştere importantă faţă de anul 2014 din toate punctele de 
vedere, astfel: 

 numerele noi de registru generate prezintă o creştere semnificativă: 
67,9%, în primul rând datorită trecerii la data de 01.09.2015 la 
nivelul Euro 6 pentru toate autoturismele; 

 numerele de registru generate pentru înregistrări existente (modificări 
de date, modificări ale extensiei omologării comunitare etc.) au 
înregistrat o creştere de 9,9%;  
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 numărul de certificate de omologare internaţională (CE/UE sau CEE-
ONU) emise prezintă o creştere de 40,4%. Creşterea se datorează 
aproape în exclusivitate solicitărilor pentru omologări CEE-ONU; 
aceste normative înlocuiesc treptat directivele CE, constructorii au 
depăşit faza de tranziţie CE  CEE-ONU şi drept urmare activitatea 
în acest sector cunoaşte un reviriment; 

 omologările CE / naţionale de serie mică de tip pentru vehicule în 
ansamblu au crescut cu 100% (trebuie menţionat că şi datorită 
extensiilor unor omologări din anii anteriori), constituind totuşi o 
proporţie redusă în totalul omologărilor CE / CEE-ONU;  

 emiterea de CIV-uri în urma înregistrărilor naţionale de tip se prezintă 
cu o creştere de 6,8% (116.134 faţă de 108.675 în 2014) ca urmare 
a tendinţei ascendente a vânzărilor de vehicule constatată încă din 
anul 2014; 

 activitatea de audit începe să capete consistenţă, încasările 
înregistrând o creştere de aproape 100%. 

 
Creşterea volumului de activitate se concretizează şi în nivelul 

încasărilor: 
 înregistrări naţionale: + 23,9%; 
 omologări CEE-ONU / CE: + 44%; 
 emitere CIV: + 18,6%; 
 total: + 21,8% 
Ca prognoză pentru 2016 ne putem aştepta la o creştere uşoară în zona 

înregistrărilor naţionale de tip, mizând pe creşterea pieţei auto şi mai puţin 
pe modificările legislative. În ceea ce priveşte omologările CEE-ONU / CE 
(UE) este greu de făcut o previziune, graficul ultimilor 5 ani prezentând o 
sinusoidă cu mari abateri pozitive şi negative faţă de medie. 

Principala preocupare în domeniul managementului calităţii a constat în 
analiza posibilităţilor de orientare a procedurilor existente la nivelul 
compartimentului pentru respectarea cerinţelor standardului ISO 17020. 
Acest standard este aplicabil organismelor de evaluare a conformităţii 
produselor. Au fost elaborate/revizuite, aprobate şi implementate 
următoarele proceduri şi instrucţiuni de lucru: 

 Omologarea de tip a vehiculelor - Cod PO - E200 - SCIM – 03: ediţia 
III, revizia 0; 

 Procedură privind activităţile de evaluare iniţială, evaluarea 
conformităţii producţiei şi inspecţie a producătorilor; - Cod PO - E200 
- SCIM - 05: ediţia I, revizia 0; 

 Prin revizia acestor proceduri s-a obţinut o flexibilitate mai mare a 
procesului de omologare, venind astfel în întâmpinarea clienţilor.  

2.2.2 La Compartimentul Încercări situația activităților desfășurate 
este următoarea: 

 Numărul variantelor constructive avizate pentru vehiculele rutiere 
modificate/completate: 623.  

 Numărul de încercări efectuate în vederea certificării instalaţiilor GPL 
montate pe autovehicule (Regulament 67 CEE-ONU): 12; 
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 Numărul de încercări efectuate în vederea emiterii certificatelor de 
omologare CE sau CEE: 

 pentru omologările CE şi CEE a noilor game de modele ale 
Automobile Dacia S.A./ Renault: 138; 

 pentru programul de omologare CEE-ONU în conformitate cu 
Regulamentul 103 al catalizatoarelor de înlocuire produse de 
societatea EBIS GmbH: 8; 

 încercări efectuate în vederea emiterii certificatelor de 
omologare CE sau CEE: 67. 

 Numărul de încercări efectuate în vederea omologării individuale 
(comenzi DOIIT): 35; 

 Numărul de încercări efectuate pentru determinarea consumului de 
combustibil: 92; 

 Numărul de încercări pentru stabilirea nivelului emisiilor poluante 
chimice din gazele de evacuare, după o pornire la rece (încercarea de 
tip I): 115; 

 Numărul de încercări conform comenzilor externe: 28; 
 Alte comenzi: 1 (c-dă OCP - dispozitiv adaptiv pentru persoane cu 

deficienţe locomotorii), 1 (c-dă OCS - Semiremorca basculantă 
transport furaje), 4 (c-dă OCS – efectuarea încercărilor conf. actelor de 
reglementare aplicabile pentru îndeplinirea cerinţelor privind montajul 
de suprastructuri suplimentare tip cabină de dormit, la autoutilitare). 

 Rezultă un număr total de încercări pentru vehicule rutiere de 1.124 
(faţă de 1.144 încercări efectuate în anul 2014).  
 
 
 În domeniul managementului calităţii au fost elaborate/revizuite, 
aprobate şi implementate următoarele proceduri şi instrucţiuni de lucru: 
 

PS-E300-11, ed. 3, rev. 2 Măsurarea maselor şi dimensiunilor exterioare ale 
autovehiculelor şi remorcilor acestora 

PS-E300-12, ed. 3, rev. 1 Încercarea privind instalarea dispozitivului de protecţie 
laterală 

PS-E300-13, ed. 3, rev. 2 Determinarea caracteristicilor constructive ale vehiculelor de 
transport în comun 

PS-E300-16, ed. 3, rev. 2 Încercarea privind instalarea dispozitivelor de iluminare şi 
semnalizare luminoasă 

PS-E300-17, ed. 3, rev. 1 Încercarea privind instalarea dispozitivelor de vizibilitate 
indirectă pe vehicule 

PS-E300-18, ed. 3, rev. 3 Determinarea emisiilor poluante ale motoarelor 
autovehiculelor 

PS-E300-20, ed. 2, rev. 1 Determinarea puterii la roată a autovehiculelor pe standul 
dinamometric 

PS-E300-21, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind spaţiul pentru amplasarea şi montarea 
plăcilor de înmatriculare spate ale autovehiculelor şi ale 
remorcilor acestora 

PS-E300-22, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind accesul în vehicule şi manevrabilitatea 
acestora 
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PS-E300-23, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind proeminenţele exterioare ale 
autovehiculelor  

PS-E300-24, ed. 1, rev. 1 
 

Încercarea privind amenajarea interioară a autovehiculelor  
(identificarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor) 

PS-E300-25, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind instalarea sistemelor antiîmproşcare  pe  
vehicule 

PS-E300-26, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind instalarea anvelopelor pe vehicule  
PS-E300-27, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind instalarea dispozitivelor de cuplare 

mecanică ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora 
PS-E300-28, ed. 1, rev. 1 Încercarea privind plăcuţele şi inscripţionările regulamentare 

ale autovehiculelor şi ale remorcilor, precum şi la 
amplasamentul şi modul de aplicare a acestora 

PS-E300-29 ed. 1, rev. 0 Evaluarea de tip,, a’’  privind incertitudinea  de  măsurare  a  
dimensiunilor  liniare şi unghiulare    

- IL-E300-05 ed. 1, rev. 0 
 

Măsurarea forţelor de închidere la uşile de serviciu/rampe de 
acces cu comandă asistată ale vehiculelor de transport în 
comun; 

- IL-E300-04 ed. 1, rev. 0 Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate pentru activităţile 
de încercări efectuate pe poligonul de încercări. 

  
 A fost iniţiată şi s-a desfăşurat procedura de evaluarea în conformitate 

cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025 a încercărilor efectuate în 
cadrul Laboratorului de încercări mecanice COSELI, B-dul Poitiers nr. 43, Iaşi 
(încercarea de rezistenţă la forfecare/compresibilitate).  

 În urma evaluării s-a constatat că laboratorul respectă cerinţele 
standardului SR EN ISO/CEI 17025: 2005. 
 În perioada 22.07.2015-18.11.2015 o echipă a RAR-OCP a desfăşurat 
un program de evaluare la sediul Compartimentului Încercări  (sediul în 
Voluntari, str. Bârsei nr. 1, jud. Ilfov) privind examinarea competenţelor 
tehnice ale RAR-DOT- Compartiment Încercări (CÎ) în vederea prelungirii 
desemnării ca Serviciu Tehnic de categorie A, în conformitate cu cerinţele 
Directivei 2007/46 CE.  

Echipa RAR-OCP a propus prelungirea desemnării RAR - Compartimentul 
Încercări ca Serviciu Tehnic în conformitate cu Directiva 2007/46/CE Anexa V, 
Apendicele 2. Compartimentul Încercări poate funcţiona ca Serviciu Tehnic de 
Categoria A şi B pentru actele de reglementare listate în Anexa 1. Certificatul 
de desemnare a fost emis pentru perioada 26.11.2015 - 26.11.2018. 
 În 2015, specialiștii Compartimentului Încercări au participat la 
următoarele reuniuni: 

 ședințele din 2015 ale Forumului Mondial pentru Armonizarea 
Regulamentelor Vehiculelor (WP29) de pe lângă Comitetul de 
Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. 

 reuniunea de lucru a Comitetului de coordonare al Comisiei privind 
emisiile de CO2 pentru vehiculele comerciale grele, de la Bruxelles. 

 reuniunea de lucru a Grupului de experţi al Comisiei Europene pentru 
politici de dezvoltare şi implementare a reducerii emisiilor de CO2 ale 
vehiculelor rutiere, de la Bruxelles. 
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 sesiunile din 2015 ale Grupului de Experți privind Dispoziţiile Generale 
de Securitate (GRSG), sub egida forumului WP.29 din cadrul 
Comitetului de Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru 
Europa a ONU. 

 sesiunea Grupului de Lucru privind Dispoziţiile Pasive de Securitate 
(GRSP), sub egida forumului WP.29 din cadrul Comitetului de 
Transporturi Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a ONU. 

  
 În perioada 29-30 ianuarie, respectiv 12-13 februarie s-a desfăşurat un 
curs de instruire internă organizat de Departamentul Reglementări, Instruire 
şi Cooperare Internaţională (DRICI) din cadrul RAR. Ca urmare a 
implementării procesului de verificare tehnică a vehiculelor supuse încercărilor 
dinamice efectuate de către Compartimentul Încercări – Laboratorul de 
Încercări Vehicule şi Componente s-a considerat necesară instruirea a două 
persoane din cadrul laboratorului, în vederea efectuării verificărilor tehnice 
preliminare la vehiculele ce urmează să fie supuse încercărilor pe pista de 
încercări. În luna martie, doi ingineri, angajaţi în cadrul Compartimentului 
Încercări, au participat la un curs de instruire privind inspecţia tehnică, în 
conformitate cu prevederile RNTR 1. 
 
 Activitatea Comisiei de clasificare pe stele a autocarelor este sintetizată 
în tabelele de mai jos: 
 

An Clasificări Verificări anuale TOTAL 
2014 140 219 359 
2015 111 210 321 
2016 Nr. estimativ unităţi: 280 

 
An Venituri realizate 

[lei] 
Clasificări 

[nr. vehicule] 
Verificări anuale 
[nr. vehicule] 

2014 149.447 140 219 
2015 133.249,6 111 210 

 
Faţă de anul 2014, se observă o scădere cu aproximativ 11 de procente 

a veniturilor încasate de DOT din această activitate. Scăderea a încetinit faţă 
de 2013 (15%) şi a fost de terminată atât de cadrul legislativ cât şi de faptul 
că operatorii de transport au alocat mai puţine fonduri achiziţionării de 
autocare noi. 

 
Au fost elaborate/revizuite, aprobate şi implementate următoarele 

proceduri şi instrucţiuni de lucru: 
 

- PO-E400-SCIM-01: ed. III, rev. 0 Clasificarea pe stele a autocarelor de turism; 
- IL-E400-SCIM-01: ed. I, rev. 0 Fotografierea autocarelor de turism, în cadrul 

procesului de clasificare pe stele a acestora; 
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Activitatea Departamentului Poluare şi Consultanţă Tehnică  
În 2015, principalii indicatori de performanță ai DPCT au avut următoarele 

evoluţii: 
a. Nivelul mediu zilnic de activităţi individuale efectuate de către 
personalul departamentului (media fiind de 16,73 activităţi/persoană)  
reprezintă o încărcare ridicată, în creştere cu 6,35% faţă de 2014.  
b. Incidenţa solicitărilor de consultanţă către DPCT raportate la numărul 
total de vehicule prezentate în cadrul reprezentanţelor a scăzut uşor faţă de 
anul trecut, ajungând la 12,59%. Chiar dacă numărul total de cărţi de 
identitate eliberate la reprezentanţe a crescut, apreciem ca tendinţa 
descrescătoare a solicitărilor de consultanţă este îmbucurătoare, acest lucru 
însemnând un nivel mai ridicat al pregătirii specialiştilor RAR din teritoriu. 
c. Numărul de cereri de poluare de la reprezentanţe care nu au fost 
rezolvate după prima solicitare (reveniri) este foarte mic 1,37%, mai mic faţă 
de cel din aceeaşi perioadă a anului trecut (1,8%), aspectul fiind unul pozitiv 
din două puncte de vedere: diminuarea timpului de aşteptare pentru clienţii 
RAR şi creşterea gradul de cunoaştere a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru 
al personalului reprezentanţelor teritoriale. 
 Restul activităţilor (accept schimb caroserie, stabilire an fabricaţie, 
atestate preliminare, certificate CEMT, adeverinţe suspensie, ITPI) se situează  
aproximativ la acelaşi nivel faţă de trimestrul III 2014. 
 Evidența cantitativă a activităților efectiv prestate este ilustrată în 
tabelul de mai jos: 
 

Nr. Tip activitate Număr Prestaţii 

1 Cereri poluare 
Rezolvate 21.695 
Reveniri 298 

2 Cereri poluare avizare variante 211 
3 Înlocuiri caroserie/șasiu 635 
4 Stabilire ani fabricaţie 4.792 
5 Identificare motoare 7.022 
6 Accept schimb motor 220 
7 Atestate preliminare 148 
8 Constatări tehnice 620 

9 Baza de date 
Motoare noi 1.487 
Completări motoare 1.014 

10 Răspunsuri adrese/ petiţii 210 

11 
Certificate de 
poluare pentru 
autovehicule TIR 

Autovehicule 402 

Semiremorci 180 

12 Certificate de conformitate remorci 0 
13 Adeverinţe suspensie pneumatică 15 
14 I.T.P.I 450 
15 Cereri consultanţă locală 2.810 
16 Revizuiri proceduri/ instrucţiuni/ redactare 2 
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17 Consultanţă telefonică 8.575 
18 Pregătire/Școlarizare personal reprezentanțe 10 
19 Omologări si reînmatriculări UE 403.551 
20 Număr personal operativ departament 12 
21 Număr zile lucrătoare perioada raportare 253 
22 Total activitate departament 50.796 
23 Procent incidenta activitate din total 22/19*100 12,587 
24 Nivel mediu zilnic activitate angajat 22/21/20 16,731 

 
 Analiza pe baza indicatorilor specifici ai activităţilor efectuate 

a. Incidenţa solicitărilor de consultanţă către departament raportată la 
numărul total de vehicule prezentate la RAR pentru omologare şi eliberare CIV 
(graficele nr.1 şi 2); 
b. Valoarea procentuală a revenirilor la cererile de poluare adresate 
departamentului în raport cu numărul total al acestor cereri (graficul nr.3); 
c. Monitorizarea informatică a activităţilor specifice departamentului din 
cadrul reprezentanţelor RAR în scopul eficientizării şi creşterii calităţii 
prestaţiilor acestora; 
d. Media activităţilor zilnice pentru angajaţii DPCT (graficul nr.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           În anul 2015 s-a reuşit ca emiterea răspunsurilor la cererile de poluare 
din teritoriu să aibă o medie a întârzierii de 0,75 zile, faţă de 0,94 zile, media 
aceleiaşi perioade a anului trecut. Pentru celelalte activităţi la care se 
utilizează programe informatice (cereri an fabricaţie, accept schimb de 
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caroserie) timpul mediu de răspuns este de aproximativ 0,3 zile, aproximativ 
similar anului trecut. 
 Comunicarea externă materializată prin răspunsurile elaborate de DPCT 
(210 de răspunsuri) la solicitările altor instituţii ale statului (de ex. Ministerul 
Transporturilor, ARR), dar şi ale persoanelor fizice sau juridice a funcţionat 
rapid, fără sincope. 
 

În tabelul 1 sunt prezentaţi indicatorii fizici realizaţi la principalele 
prestaţii din activitatea de bază la nivelul anului 2014. 
          Tabelul 1 
 

Indicatorii fizici realizaţi la principalele prestaţii 
din activitatea de bază în anul 2015 

 
 

Nr. 
crt. 

PRINCIPALELE PRESTATII 
DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

U.M.  REALIZAT  

0 1 2 3 

1 Omologări individuale vehicule rutiere Nr. 
omologări 81.307 

2 
 
 
 
3 
4 
 
5 

 

Eliberări CIV (verificări identitate, 
completări CIV, verificări în baza de 
date, cerificări autenticitate vehicule 
rutiere, atribuire număr de registru) 

Nr. prestaţii 1.410.736 

Modificări în CIV Nr. CIV 92.562 
Completări CIV ulterior omologării 
naţionale Nr. CIV 27 

Completări CIV ulterior omologării 
comunitare Nr. CIV 116.294 

6 Verificări tehnice, inspecţii tehnice la 
vehicule speciale şi inspecţii tehnice 
internaţionale 

Nr. prestaţii  361.443 

7 Încercări vehicule rutiere (autovehicule 
+ vehicule tractate) şi teste poluare Nr. vehicule 1.238 

8 Omologări de tip vehicule rutiere, 
înregistrări naţionale şi omologări CE Nr. vehicule 1.836 

9 Clasificări pe stele şi verificări anuale 
autocare Nr. autocare 577 

10 Alte prestaţii (eliberări certificate 
agreere taxi/şcoală, note de constatare, 
certificări autenticitate documente, 
poansonări serii caroserie/motor, etc. 

Nr. prestaţii 383.031 

 
Precizăm că, aceste activităţi s-au desfăşurat în bune condiţii, cu 

respectarea strictă a condiţiilor tehnice impuse de reglementările în vigoare. 
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B. Activităţi de supraveghere a staţiilor de inspecţii tehnice periodice    

autorizate şi de controale tehnice în trafic 
 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2013 pentru aprobarea 

O.G. 6/2012, ale Ordinului M.T.C.T. cu nr. 2133/2005 pentru aprobarea 
Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate 
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în 
categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – 
RNTR1, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.T./M.I.R.A. 
cu numerele 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind 
controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea desfăşurată de Departamentul I.T.P.-
S.P.N.V. a fost următoarea: 
  
 1. RNTR 1 
 - autorizarea unui număr de încă 204 staţii de ITP cu care au fost 
încheiate contracte de franciză; 
 - reautorizarea unui număr de 797 staţii de ITP (cu autorizaţii eliberate 
în anul 2013) şi prelungirea contractelor de franciză încheiate prin acte 
adiţionale; 

- încheierea unui număr de 90 acte adiţionale cu agenţi economici ce 
şi-au autorizat/ reautorizat încă un punct de lucru în vederea efectuării 
activităţii de I.T.P.;   
 - au fost reziliate 58 contracte de franciză cu acordul părţilor; 
 - în urma rapoartelor de monitorizare întocmite de inspectorii S.P.N.V. 
au fost avertizaţi un număr de 595 inspectori tehnici atestaţi ITP; 
 - lunar a fost suspendată temporar activitatea staţiilor de ITP care nu 
au respectat termenul de achitare a redevenţei prevăzut în contractul de 
franciză, a celor a căror aparatură nu a mai corespuns cerinţelor impuse de 
reglementările legale în vigoare, a celor unde au fost constatate 
neconformităţi în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor din RNTR 1 sau a 
celor din Contractul de Franciză;  

- au fost elaborate răspunsuri la diverse petiţii, sesizări şi reclamaţii; 
 - a fost menţinut şi pe parcursul anului 2015 sistemul de supraveghere 
a staţiilor ITP cu delegarea inspectorilor SPNV în cadrul aceluiaşi centru zonal, 
dintr-un judeţ în altul, observându-se în acest sens îmbunătăţiri ale 
rezultatelor activităţii de supraveghere; 

- inspectorii SPNV au participat în urma programărilor centralizate în 
cadrul reprezentanţelor judeţene ce au fost transmise din partea 
operatorilor/întreprinderilor de transport rutier pentru efectuarea de către RAR 
a activităţilor de determinare la sediul staţiilor de inspecţii tehnice periodice , 
odată cu efectuarea ITP, a datelor ce trebuie înscrise pe plăcuţele cu 
dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculelor< 

- inspectorii SPNV au participat la acţiunile de distribuire şi apoi 
colectare a chestionarelor completate de către inspectorii tehnici din cadrul 
SITP destinate realizării de către Departamentul Cercetare a studiului cu tema 
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„Sondaj privind caracteristicile de mobilitate ale parcului auto din România”, 
acestea finalizându-se în cursul lunii mai 2015. 

 
2. RNTR 11 

 Activitatea de control tehnic în trafic s-a desfăşurat pe baza 
programărilor lunare întocmite la nivelul fiecărei reprezentanţe RAR de către 
Şeful Reprezentanţei şi reprezentantul Poliţiei Rutiere. Suplimentar, au fost 
organizate şi desfăşurate la nivel naţional acţiuni de control tehnic în trafic cu 
tematici speciale, prin care au fost vizate pentru a fi supuse controlului 
anumite categorii de vehicule şi / sau sisteme funcţionale ale vehiculelor 
rutiere, astfel: 
 - în cadrul acţiunilor desfăşurate pe perioada sezonului rece, în zone în 
care carosabilul era acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei s-a verificat, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2011 pentru aprobarea OG nr. 
5/2011, echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă. Astfel, din 3330 de 
autovehicule verificate, 49 de autovehicule nu erau echipate cu anvelope de 
iarnă şi pentru acestea, în baza rapoartelor de CTT întocmite de inspectorii 
RAR, lucrătorii Poliţiei Rutiere au aplicat măsurile prevăzute în legislaţia 
privitoare la circulaţia pe drumurile publice; 
 - s-au desfăşurat la nivel naţional, în baza „Planului de acţiune privind 
controlul stării tehnice al autovehiculelor” cu nr. 5561 / 27.05.2015 acţiuni de 
control tehnic în trafic, atât pe perioada diurnă cât şi pe cea nocturnă, în care 
au fost verificate un număr de 1.224 autovehicule; 
 - s-au desfăşurat la nivelul municipiului Bucureşti, pe perioada 
nocturnă, acţiuni de control tehnic în trafic având ca tematică specială 
verificarea în principal a autovehiculelor cu două sau trei roţi şi a 
autovehiculelor care prezentau modificări neomologate la sistemul de 
reducere a zgomotului; 
 - s-a desfăşurat pe perioada nocturnă, în municipiul Piteşti, o acţiune 
de control tehnic în trafic având tematica specială verificarea autovehiculelor 
care prezentau modificări neomologate la sistemul de reducere a zgomotului; 
 - au mai fost desfăşurate în perimetrul Aeroportului Internaţional Henry 
Coandă, împreună cu Serviciul Poliţiei Rutiere Ilfov, 65 acţiuni zilnice de 
control tehnic în trafic cu tematica specială: verificarea tehnică a 
autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi; 
 - în intervalul 01.10.2015 ÷ 11.10.2015 un echipaj de la Bucureşti a 
prezentat modul de efectuare a activităţii de CTT cu un autolaboratorul 
complet echipat la Salonul Auto Bucureşti; 
 - cu ocazia desfăşurării lucrărilor congresului european EAEC-EFSA, 
organizat de SIAR în perioada 25.11.2015 ÷ 27.11.2015 în complexul 
Universităţii Politehnice din Bucureşti, în spaţiul expoziţional exterior a fost 
prezentat laboratorul mobil de control tehnic în trafic tip container MAHA; 
 - în perioada 23.11.2015 ÷ 15.12.2015 echipajele CTT de la Bucureşti 
au participat zilnic cu două autolaboratoare, alături de reprezentanţi ai 
Primăriei Municipiului Bucureşti, Poliţiei Locale, Poliţiei Rutiere şi Institutului 
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Naţional de Metrologie, la acţiunile de verificare a autovehiculelor utilizate 
pentru transportul de persoane în regim de TAXI; 
 - au fost prelucrate rapoartele de control tehnic în trafic primite de la 
autorităţile competente din statele membre UE aferente vehiculelor 
înmatriculate în România verificate tehnic în trafic pe teritoriul acestor state, 
concretizate prin comunicarea transmisă deţinătorilor vehiculelor cu privire la 
obligativitatea prezentării acestor vehicule la RAR pentru verificarea sistemelor 
la care au fost constatate neconformităţi tehnice. Pentru vehiculele care nu au 
fost prezentate la RAR în termenul de 30 de zile prevăzut în RNTR11, s-a 
procedat la anularea din oficiu a valabilităţii ITP; 
 - S-au modificat formularele de raportare a activităţii întocmite şi 
transmise săptămânal de Coordonatorii Centrelor Zonale, pentru o gestionare 
mai operativă a activităţii, în funcţie de problemele survenite în 
Reprezentanţele RAR; 

Activitatea de control tehnic în trafic s-a desfăşurat cu cele 44 de 
autolaboratoare fiind verificate din punct de vedere tehnic, prin sondaj, un 
număr de 81.702 vehicule, situaţia acestora fiind prezentată în Anexa nr.1. 

 
 

C. Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul 
 securităţii rutiere şi poluării mediului de către  

autovehiculele rutiere 
 
          Activitatea specifică a Departamentului Cercetare s-a concretizat în: 
     

A. În urma deciziei conducerii M.T.I. de a implica RAR în colectarea şi 
analizarea datelor privind indicatorii de performanţă din domeniul 
siguranţei rutiere la nivel judeţean şi naţional, au fost continuate studiile 
specifice determinării acestor indicatori: 
           1. Determinări privind utilizarea sistemelor de protecţie (SPI) ca 
indicator de performanţă al siguranţei rutiere, conform metodologiei 
Consiliului European pentru Siguranţa Rutieră (ETSC). Au fost efectuate 576 
etape complete de măsurători pe drumuri urbane, rurale şi pe autostrăzi. 
          2. Determinări privind utilizarea luminilor de întâlnire pe timp de 
zi  (DRL) ca indicator de performanţă al siguranţei rutiere, conform 
metodologiei ETSC. Au fost efectuate 209 etape complete de măsurători pe 
drumuri europene şi autostrăzi. 

3. Determinări privind viteza ca indicator de performanţă al siguranţei 
rutiere, conform metodologiei ETSC. Au fost efectuate 692 etape de 
măsurători. 
         4. Stabilirea metodologiei referitoare la evaluările privind structura 
parcului auto naţional din punct de vedere al securităţii pasive ca 
indicator de performanţă al siguranţei rutiere, conform metodologiei ETSC. 
 

B.  Lucrări elaborate în domeniul siguranţei rutiere: 
 „Indicatorii de performanţă ai siguranţei rutiere: Căştile de protecţie – 

România 2014”  



14 
 

 „Indicatorii de performanţă ai siguranţei rutiere:  Centurile de siguranţă 
– România 2014”  

 „Indicatorii de performanţă ai siguranţei rutiere:  Luminile de întâlnire 
pe timp de zi (DRL) – România 2014”   

C. În revista AutoTest a fost publicat materialul „Căşti pentru 
motocicletă: Nu pleca fără cască!”, având ca punct de plecare studiul 
„Indicatori de performanţă ai siguranţei rutiere: căştile de protecţie – România 
2014” realizat în cadrul departamentului. 

D. Ca răspuns la adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române s-au 
furnizat date, respectiv indicele de mobilitate (milioane vehicule x kilometri 
parcurşi) în anul 2014 pentru realizarea „Buletinului siguranţei rutiere în 
România - Raport 2014”. 
 E. Au continuat lucrările aferente studiului Sondaj privind 
caracteristicile de mobilitate ale parcului auto din România. 
 Actualizarea datelor privind caracteristicile de mobilitate ale parcului 
auto naţional (parcurs mediu anual total per categorie autovehicule, parcurs 
mediu anual per clasă cale rutieră  regim funcţional urban, rural şi 
autostradă, lungimea medie a unei curse zilnice), care pot fi obţinute prin 
prelucrarea statistică a informaţiilor colectabile prin intermediul chestionarului 
special elaborat în acest sens, cu îndeplinirea criteriilor de reprezentativitate 
statistică privind volumele şi distribuţia sezonieră a eşantioanelor analizate – 
aproximativ 5% din numărul de autovehicule înmatriculate în România, 
reprezintă o acţiune de primă importanţă, având în vedere faptul că aceste 
date şi informaţii sunt strict necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor de 
raportare ale României către Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de 
Mediu, nerespectarea acestora atrăgând după sine aplicarea procedurii de 
infringement. 
 Pe parcursul anului 2015, au fost colectate de la reprezentanţele RAR 
chestionarele completate de clienţii care au prezentat la cele 42 de 
reprezentanţe RAR autovehicule înmatriculate, iar la cele 1.523 de staţii de 
inspecţie tehnică periodică din România de clienţii care au solicitat efectuarea 
ITP unui autovehicul.  
 Au fost predate pentru arhivare şi prelucrare un număr de 79.772 
chestionare completate, reprezentând 27,99% din totalul de 285.000 de 
chestionare distribuite la nivel naţional, numărul total al chestionarelor 
predate de la începutul studiului (aprilie 2014) şi până în prezent ridicându-se 
la 216.315 (reprezentând 75,99% din totalul chestionarelor distribuite). 
 G. Au fost continuate lucrările la studiul „Determinarea vitezei medii a 
traficului rutier prin conducerea unui autovehicul – martor participant la 
trafic”, având ca obiectiv determinarea următorilor parametri: 

 vitezele medii de tranzitare a oraşelor mari (reşedinţă de judeţ): viteze 
medii urbane 

 viteze medii de rulare între oraşele mari: vitezele medii rurale; 
 viteze medii de rulare pe autostradă: viteze medii pe autostradă; 
 monitorizări de trafic pe arterele de tranzitare a oraşelor mari în zona 

centrală. 
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De asemenea, a fost elaborată lucrarea „Studiu privind determinarea 
vitezei medii a traficului rutier – România 2014”, care a avut ca scop principal 
actualizarea datelor statistice privind caracteristicile de mobilitate ale parcului 
auto naţional necesare pentru inventarierea emisiilor poluante generate de 
traficul rutier la scară locală, urbană, regională şi naţională prin aplicarea 
modelului COPERT 4. 

H. Au fost transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului  
datele referitoare la Parcurile de autovehicule rutiere înregistrate în baza de 
date a RAR la nivel naţional şi judeţean pentru anul 2014  în format 
compatibil cu modelul COPERT 4 (Computer Programme to calculate 
Emissions from Road Transport) necesare întocmirii Inventarului Naţional de 
Emisii de poluanţi Atmosferici pentru anul 2014.. 

I. Au fost furnizate Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia 
Generală Schimbări Climatice,  date pentru estimarea emisiilor directe şi 
indirecte de gaze cu efect de seră din transportul rutier. 

J. În cadrul departamentului a fost continuată şi dezvoltată 
activitatea de expertiză tehnică.  
 Scopul acestor expertize îl reprezintă identificarea pieselor necesare 
restabilirii parametrilor funcţionali din punct de vedere al siguranţei rutiere şi 
al protecţiei mediului ai autovehiculelor avariate în timpul transportului de la 
producător (Germania) la dealer (România). 
 
 

D.  Domeniul reglementărilor tehnice şi normelor referitoare la 
vehiculele rutiere, la produsele utilizate la acestea şi participarea la 
activităţile unor organisme interne şi internaţionale în probleme de 

securitate rutieră, poluare a mediului şi calitate 
 
 
Activităţile desfăşurate de RAR în acest domeniu au avut ca principal scop 

îmbunătăţirea cadrului legal specific, inclusiv prin armonizarea cu legislaţia 
Uniunii Europene (UE) şi internaţională (CEE – ONU). 

 
1.1. Activitatea în domeniul reglementărilor a fost orientată în 

principal pe: 
- continuarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale în raport 

cu legislaţia UE în domeniul omologării şi inspecţiei tehnice periodice a 
vehiculelor; 
 - îmbunătăţirea reglementărilor tehnice aplicabile vehiculelor în funcţie 
de prevederile legislaţiei UE, a reglementărilor CEE-ONU şi de necesităţile 
naţionale în domeniu; 

- îmbunătăţirea reglementărilor tehnice aplicabile celorlalte activităţi 
specifice RAR în funcţie de necesităţile naţionale în domeniu; 
 - asigurarea reprezentării României la grupele de lucru specifice ale 
Comisiei Europene, Consiliului UE şi CEE-ONU, în conformitate cu mandatul 
acordat de MT sau de RAR. 
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Cu privire la legislaţia naţională, Departamentul Reglementări, Instruire 
şi Cooperare Internaţională (DRICI) a asigurat în cadrul regiei:  

- elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea a 11 
proiecte de acte normative naţionale iniţiate de RAR, din care 3 au fost 
adoptate şi publicate în cursul anului 2015, iar 3 sunt în diferite stadii de 
adoptare şi 5 sunt încă în lucru; 

- elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR pentru 3 proiecte 
de acte normative naţionale iniţiate de alte autorităţi, din care 2 au fost 
adoptate şi publicate, iar pentru unul dinte ele a fost elaborată şi transmisă 
poziţia RAR; 

- elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR pentru 6 iniţiative 
parlamentare referitoare la proiecte de acte normative naţionale, fiind 
elaborată şi transmisă poziţia RAR pentru toate cele 6 proiecte; 

 De asemenea, în cazul actelor normative respective, a coordonat 
procesul administrativ intern de avizare a acestora, a asigurat realizarea 
activităţilor administrative necesare adoptării (elaborarea referatelor de 
aprobare,  notelor de fundamentare, tabelelor de corespondenţă şi/sau 
tabelelor de concordanţă cu legislaţia comunitară) şi a asigurat participarea, 
după caz, în conformitate cu mandatul primit din partea RAR, la reuniuni 
organizate de M.T., alte autorităţi sau parlament. 

Cu privire la legislaţia UE, Departamentul Reglementări, Instruire şi 
Cooperare Internaţională (DRICI) a asigurat: 

- elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea 
mandatelor naţionale cu privire la 7  proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Consiliului UE şi care intră în responsabilitatea RAR, din care 4 au fost 
adoptate şi publicate în cursul anului 2015, iar 3 sunt în lucru; 

- elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR privind mandatele 
naţionale cu privire la 2 proiecte de acte normative discutate la nivelul 
Consiliului UE şi care intră în responsabilitatea altor autorităţi, din care  1 a 
fost adoptat şi publicat, iar 1 este în lucru; 
 - după caz, la solicitarea RPRO sau a altor autorităţi, participarea la  
elaborarea mandatelor naţionale pentru reuniunile COREPER 1 din cadrul 
Consiliului UE pentru actele normative respective;  
 - elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea 
mandatelor naţionale cu privire la 12 proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Comisiei Europene şi care intră în responsabilitatea RAR, din care  unul 
a fost adoptat şi publicat, 2 au fost finalizate la nivel tehnic fiind transmise 
pentru finalizarea procedurilor administrative UE, iar 9 sunt în lucru; 
 - elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR privind mandatele 
naţionale cu privire la 4 proiecte de acte normative discutate la nivelul 
Comisiei Europene şi care intră în responsabilitatea altor autorităţi, toate fiind 
în lucru; 

- participarea, după caz, în conformitate cu mandatul primit din partea 
MT sau a RAR, la reuniuni ale Comitetelor Tehnice, Grupurilor de lucru şi 
Grupelor de Experţi din cadrul Consiliului UE şi al Comisiei Europene (DG 
GROW şi DG ENVI); 



17 
 

 - asigurarea de consultanţă tehnică pentru Serviciul traduceri al 
Comisiei Europene pentru verificarea traducerii în limba română a actelor 
normative UE adoptate; 
  Cu privire la legislaţia UNECE, s-a asigurat: 

 - elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei cu privire la 3 proiecte 
de acte normative privind Acordul de la Geneva din 1997, toate fiind în lucru; 
 - participarea la elaborarea poziţiei cu privire la modificările Acordului 
ADR discutate în cadrul WP.15;  
 - participarea, după caz, în conformitate cu mandatul primit din partea 
MT sau a RAR, la reuniuni ale Grupurilor de lucru UNECE (WP.29 şi WP.15); 

 Au continuat de asemenea şi lucrările de elaborare a dicţionarului 
terminologic din legislaţia UE şi CEE-ONU. 

  
1.2. Activitatea în domeniul cooperării internaţionale a fost 

orientată spre: 
- organizarea participării RAR şi după caz, participarea la lucrările unor 

organizaţii internaţionale, precum şi la diverse seminarii şi conferinţe, din 
domeniul de activitate al regiei; 
 - îndeplinirea procedurilor administrative necesare asigurării 
deplasărilor personalului RAR. 

 
1.3 Activitatea de instruire şi atestare: 
În acest domeniu, prin Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal  

s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- atestare inspectori ITP: 289 certificate, din care 16 pentru angajaţii 
RAR; 
- reatestare inspectori ITP: 1.805 certificate, din care 352 pentru 
angajaţii RAR; 
- atestarea capacităţii profesionale RNTR 9, studii superioare: 1.050 
certificate; 
- atestarea capacităţii profesionale RNTR 9, studii medii: 1.599 
certificate; 
- curs pregătitor pentru cunoaşterea construcţiei şi funcţionării 

vehiculelor rutiere, conform RNTR-1: 66 atestate.  
 
1.4 Alte activităţi: 
- coordonarea raportării pentru anul 2014 a emisiilor de CO2 pentru 

autoturisme, respectiv autovehicule comerciale uşoare, în conformitate cu 
legislaţia UE; 

- coordonarea activităţilor interne privind programele IMI S NET şi IMI 
PQ NET;); 

-  asistenţă  acordată entităţilor organizatorice ale RAR privind 
interpretarea şi aplicarea legislaţiei (inclusiv organizarea unor sesiuni de 
instruire specifică); 

- actualizarea permanentă din punct de vedere legislativ a site-ului 
www.rarom.ro; 
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E. Activităţi în domeniul calităţii 

 
 În acest domeniu s-au continuat acţiunile menite să conducă la 

îmbunătăţirea desfăşurării întregii activităţi a RAR în sistem de asigurare a 
calităţii în concordanţă cu cerinţele aplicabile ale standardului SR EN ISO 
9001:2008. 

 Pentru dezvoltarea sistemului calităţii, deja implementat în cadrul RAR, 
principalele obiective avute în vedere şi măsurile stabilite pentru îndeplinirea 
lor se referă la: 
 Abordarea unei metodologii de operare competitive pe plan internaţional, 

prin: 
 armonizarea reglementărilor naţionale cu cele internaţionale 

aplicabile; 
 alinierea, la nivelul celor internaţionale, a practicilor de lucru şi 

echipamentelor utilizate; 
 Satisfacerea constantă a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor prin: 

 identificarea necesităţilor explicite şi implicite ale clienţilor şi 
transpunerea lor în condiţii referitoare la calitate; 

 asigurarea unei informări pertinente a partenerilor cu privire la 
serviciile prestate prin Departamentul Poluare si Consultanţă 
Tehnică şi revista Auto Test; 

 preocuparea pentru mărirea capacităţii de răspuns; 
 măsuri preventive şi efectuarea de controale pentru a evita 

insatisfacţia clienţilor; 
 Îmbunătăţirea permanentă a calităţii activităţilor prin: 

 alocarea de resurse pentru crearea condiţiilor de mediu angajaţilor 
RAR; 

 asigurarea unui circuit informaţional adecvat atât în interiorul, cât şi 
în exteriorul organizaţiei; 

 analizarea permanentă a condiţiilor referitoare la calitate pentru 
identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire ale acestora. 

 
 
 
a) Activitatea specifică de “asigurarea calităţii” 

 
- În vederea menţinerii conformităţii sistemului de management al 

calităţii al RAR, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, au fost revizuite o 
serie de proceduri operaționale și specifice (11 proceduri). De asemenea, au 
fost elaborate 7 noi proceduri operaționale având drept scop stabilirea 
procedurii de depunere de proiecte în vederea atragerii de fonduri de la 
Uniunea Europeană, precum şi a procesului de derulare a activităţilor de 
control financiar propriu şi de control tehnic;  

- În vederea conformării cu cerințele Ordinului Secretariatului General 
al Guvernului nr. 400/2015, a fost revizuită documentația pentru sistemul de 
control intern managerial (SCIM). În urma reviziei au fost elaborate un număr 
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de 16 proceduri specifice. Aceste proceduri sunt în curs de aprobare. De 
asemenea, au fost efectuate instruiri ale personalului RAR cu atribuţii legate 
de implementarea SCIM. Au fost monitorizate şi analizate riscurile privind 
activităţile/operaţiunile ce trebuie desfăşurate de toate structurile 
organizatorice RAR identificate în anul 2014. în urma monitorizării şi analizării 
riscurilor au fost menţinute o parte din riscurile identificate anterior, iar altele 
au fost eliminate sau diminuate. De asemenea au mai fost identificate noi 
riscuri. S-a făcut o autoevaluare la nivelul entităţii privind implementarea 
SCIM; 

- Au fost întocmite: Programul de instruire pe anul 2015 și Programul 
de audituri interne pe anul 2015;    

- Au fost elaborate proceduri specifice și s-a asigurat asistenţă la 
revizuirea documentelor pentru departamentele, compartimentele și serviciile 
din cadrul RAR; 

- Au fost asigurate instruiri şi atestări, prin firme recunoscute,  pentru 
auditorii de terţă parte conf. SR EN ISO 19011:2011, în vederea acoperirii 
uniforme a necesarului de personal calificat pentru activităţile de autorizare a 
atelierelor de reparaţii şi a staţiilor ITP; 

- A fost acordată consultanță în soluționarea unor reclamații; 
- A fost acordată consultanţă firmei UTI Grup SA privind implementarea 

aplicaţiei „Confluence” referitor la gestionarea documentelor şi fluxurilor 
electronice din cadrul RAR; 

- Au fost stabilite obiectivele specifice pentru fiecare post în parte cu 
criterii de măsurare a rezultatelor în vederea evaluării individuale prin 
intermediul performanţelor departamentului şi implicit a performanţelor 
managerului; 

- A fost asigurată reprezentarea RAR, prin participarea regulată la 
ședințele Comitetului tehnic ROCASCO; 

- S-a asigurat participarea la diverse activităţi organizate de către 
Reţeaua Naţională de Acreditare (RENAR).  
 
 

b) Activitatea Organismului de Certificare Sisteme                         
(RAR – OCS) 

 

Pe parcursul anului RAR-OCS şi-a adaptat metodologia de lucru în 
concordanţă cu cerinţele legislative şi realităţile pieţei de reparaţii auto, în 
scopul asigurării concurenţei de piaţă echilibrată, a satisfacerii cerinţelor 
diversificate ale clienţilor, creşterii gradului de securitate rutieră şi a calităţii 
serviciilor de reparaţii. 

Organismul de Certificare Sisteme de management al calităţii a desfăşurat 
în anul 2015 următoarele activităţi:  

1. Activitatea de certificare sisteme de management al calităţii: 
 s-au recertificat sistemele de management al calităţii pentru o 
unitate economică, în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2008; 
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 s-au supravegheat pe perioada certificării un număr de 14 unităţi 
economice astfel încât funcţionează în prezent 18 unităţi certificate de 
RAR din punct de vedere al Sistemului de Management al Calităţii; 

2. Activitatea de auditare, evaluare capabilitate tehnică şi autorizare a 
staţiilor de inspecţie tehnică periodică (SITP), în conformitate cu 
prevederile RNTR – 1: 
 s-a evaluat capabilitatea tehnică şi s-au eliberat autorizaţii noi 

pentru un număr de 229 SITP; 
 s-au reautorizat un număr de 834 SITP (cărora le-au expirat 

autorizaţiile de funcţionare tehnică) şi s-au făcut extinderi pentru 98 
unităţi, astfel încât în prezent sunt în funcţiune un total 1.760 de   
staţii ITP autorizate. 

3. Activitatea de auditare, evaluare capabilitate tehnică, autorizare şi 
supraveghere a atelierelor service-auto, în conformitate cu RNTR – 9: 
 au fost autorizate un număr de  1.974 ateliere service noi, astfel 

încât în acest moment funcţionează în ţară 9.327 staţii service auto 
autorizate; 

 au fost supravegheate/reautorizate/ un număr de  8.535 ateliere 
service – auto şi s-au făcut extinderi pentru 133  ateliere. 

4. Activitatea de auditare, evaluare capabilitate tehnică, autorizare şi 
supraveghere a atelierelor GPL, în conformitate cu RNTR – 6: 
 au fost autorizate un număr de încă 42 ateliere GPL noi, astfel încât 

în acest moment funcţionează în ţară 234 ateliere GPL; 
 au fost supravegheate/reautorizate un număr de 195 ateliere GPL şi 

s-au făcut extinderi pentru 1 ateliere. 
5. Activitatea de auditare, evaluare capabilitate tehnică, autorizare şi 

supraveghere a atelierelor TLV, în conformitate cu RNTR – 8: 
 au fost autorizate un număr de 57 ateliere TLV noi astfel încât în 

prezent funcţionează 313 ateliere TLV 
 au fost reautorizate 170 ateliere TLV şi s-au făcut extinderi pentru 

12 ateliere. 
6. Activitatea de auditare, evaluare capabilitate tehnică, autorizare şi 

supraveghere a service, în conformitate cu RNTR – 9 (modificări 
constructive): 
- au fost autorizate un număr de 55 ateliere noi, în prezent funcţionând 
380 ateliere care efectuează modificări constructive 

 - au fost supravegheate/reautorizate un  număr de 360 ateliere şi s-au 
făcut extinderi pentru 19 ateliere.  

S-au avut în vedere: 
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor din domeniul auto, asigurarea 

siguranţei circulaţiei, securităţii şi calităţii mediului 
 îmbunătăţirea rolului de autoritate şi creşterea gradului de 

urmărire şi control a agenţilor economici care desfăşoară 
activităţi în domeniul auto. 

    Pe lângă activitatea curentă de audit şi autorizare/certificare, în cadrul 
Organismului Certificare Sisteme au mai fost efectuate următoarele activităţi: 
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- crearea posibilităţii tipăririi contractului şi a înştiinţării de plată direct 
din baza de date ServPro, de gestionare a atelierelor de reparaţii auto, 
în scopul evitării înregistrărilor cu greşeli, a eficientizării timpilor de 
lucru, dar şi a uniformizării documentelor; 

- în colaborare cu D.T.I.C. s-a elaborat o aplicaţie web de transmitere 
către RAR a numărului de identificare al fiecărui vehicul dezmembrat, 
de către operatorii economici autorizaţi pentru a efectua activităţi de 
dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, îmbunătăţindu-se 
modul de aplicare al cerinţei din RNTR-9; 

- realizarea unor rapoarte în baza de date SERVICE pentru o mai bună 
gestionare a dosarelor în lucru; 

- participarea la şedinţele de lucru din cadrul RAR, privind modificarea   
RNTR 1, RNTR 6, RNTR 9; 

- propunere modificare procedură Autorizarea operatorilor economici 
care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare a vehiculelor 
rutiere şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a 
atelierelor de montare, revizii tehnice şi reparare a instalaţiilor de 
alimentare a motoarelor cu GPL/GNC, cod PS-OCS-01 Ed. 1, rev. 0; 

- propunere elaborare procedură Auditul capabilităţii tehnice a 
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de 
întreţinere, de reglare a vehiculelor rutiere şi de dezmembrare a 
vehiculelor scoase din uz,               cod PO-OCS-SCIM –02; 

- elaborare instrucţiune de lucru privind calculul costului unui audit de 
extindere pentru un atelier de reparaţii auto/dezmembrări vehicule 
scoase din uz; 

- revizuire Îndrumar privind auditul de evaluare a capabilităţii tehnice a 
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, 
întreţinere, reglare a vehiculelor rutiere şi de dezmembrare a 
vehiculelor scoase din uz, cod IL-OCS-02 Ed. 2 rev. 0; 

- colaborare cu D.T.I.C. şi S.I.T.P. privind elaborarea în baza de date 
SIRAR a unui raport care să conţină informaţii privind data expirării 
autorizaţiilor SITP, în vederea efectuării în timp util a auditurilor de 
reautorizare pentru a fi evitate situaţiile în care SITP nu-şi poate 
desfăşura activitatea; 

- emiterea înştiinţării de plată din baza de date SERVICE, pentru 
costurile necesare autorizării, supravegherii, extinderii autorizării şi 
colaborarea cu D.T.I.C. în vederea vizualizării în timp real a facturilor 
emise de casieriile RAR, în scopul unei planificări eficiente a auditurilor; 

- gestionarea în siguranţă a dosarelor din arhiva OCS prin întocmirea 
unui registru de evidenţă al dosarelor, în care se consemnează, prin 
semnătură, toate dosarele scoase şi introduse în arhivă; 

- realizarea modificărilor impuse de Comisia Europeană, pentru 
implementarea Directivei 2006/123/CE (Directiva Servicii), prin 
actualizarea pe portalul PCUe a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor 
şi introducerea costurilor necesare obţinerii acestora. 
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c) Activitatea Organismului de Certificare Produse (RAR- OCP) 
 
Organismul de Certificare Produse (OCP) efectuează certificarea 

produselor şi materialelor de exploatare noi, utilizate la vehicule rutiere, 
precum şi autorizarea operatorilor economici, alţii decât producătorii, care 
partiţionează şi ambalează materiale de exploatare auto, certificate de RAR.  

Activitatea este reglementată de O.G. nr. 80/2000,  cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de reglementările M.T., generic denumite 
R.N.T.R. 4 şi R.N.T.R. 6. 

Au fost prezentate către Consiliul de Administraţie al RAR rapoarte 
trimestriale, cu evidenţierea detaliată a activităţilor prestate de OCP. 

Organismul Certificare Produse a participat la acţiunile RAR cu privire la 
introducerea sistemului managerial de control intern şi managementul riscului, 
conform Ordinului nr. 946/2005 al Ministerului de Finanţe. 

Încercările cerute pe procedurile de certificare se realizează în 
laboratoare acreditate R.E.N.A.R. sau evaluate de RAR-OCP, în anul 2015 RAR 
- OCP evaluând 5 astfel de servicii tehnice. 

Referitor la documentele/formularele utilizate în cadrul RAR-OCP, în 
anul 2015 a fost finalizată tranziţia de la SR EN 45011 la SR EN ISO/CEI 
17065, au fost revizuite /elaborate 13 proceduri şi 4 formulare. De asemenea, 
lunar au fost actualizate cele 7 liste postate pe site-ul RAR. 

În cadrul activităţii de certificare s-au efectuat 7 
audituri/inspecţii/supraveghere încercări la operatori economici din 
străinătate. 

Nu au fost înregistrate reclamaţii, contestaţii sau apeluri referitoare la 
deciziile RAR - OCP privind certificarea. 

În anul 2015 au fost efectuate 2 audituri interne care au demonstrat 
respectarea de către RAR - OCP a standardului SR EN ISO/ CEI 17065, au fost 
efectuate instruiri interne specifice precum şi 2 şedinţe de analiză a sistemului 
de management al calităţii, concretizate în planuri de îmbunătăţire a 
activităţii. 

De asemenea, OCP a oferit suport altor departamente din cadrul regiei 
pentru diverse activităţi, cum ar fi:  

 pentru probleme referitoare la instalaţii de alimentare cu GPL şi 
la folii pentru geamuri de securitate ale autovehiculelor; 

 pentru revizuirea RNTR 9 şi RNTR 6; 
 pentru evaluarea personalului; 
 pentru evaluarea laboratoarelor RAR de încercări; 
 pentru întocmirea procedurilor specifice şi pentru efectuarea 

auditurilor ISO 9001; 
 pentru probleme tehnice şi de legislaţie 

 
În cursul acestui an: 

- au fost eliberate 495 certificate de conformitate; 
- au fost eliberate 16 autorizaţii ambalatori; 
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- au fost efectuate 466 / 18 supravegheri la certificare / 
autorizare;  

- au fost comercializate 26 Mape cu Documente Informative; 
- au fost încasaţi 2.610.087 lei. 

  
 

 
F. Domeniul control -inspecţii agenţi economici     

 
 

Activitatea   de control  operatori economici   şi  monitorizarea 
atelierelor de verificare tahografe si limitatoare de viteza s-a desfăşurat  în 
cadrul legislativ existent,  pe baza procedurilor specifice, a  programului de 
măsuri  şi a tematicilor de control aprobate  privind: 

- verificarea introducerii pe piaţă a componentelor auto omologate 
conform Regulamentelor şi Directivelor UE; 

- verificarea  operatorilor  economici care au ca obiect de activitate: 
- activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, 

funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere; 
- montări, verificări şi reparaţii instalaţii de alimentare cu GPL şi     

comercializare combustibil tip GPL; 
- activităţi de dezmembrare auto;  

- activităţi de inspecţie tehnica periodică; 
- activităţi de verificare şi/sau reparare tahografe. 

 
De asemenea, inspectori-monitori  din cadrul Departamentului 

Supraveghere de Piaţă (DSP) au monitorizat ateliere cu activitate de 
instalare/verificare, reparare  tahografe si limitatoare de viteză,  autorizate.  

 
I.  Activitatea de control-inspecţii, desfăşurată  la operatori 

economici  s-a finalizat  prin întocmirea PVCSC şi aplicarea măsurilor 
corective necesare, cu respectarea reglementărilor legislative  în 
vigoare. 
 

Această activitate   se poate  cuantifica  prin  următoarele date 
statistice: 

- S-au desfăşurat un număr de 5.772 acţiuni de control care s-au 
finalizat  prin 4.359 documente de control (PVCSC/PVC) întocmite 
la operatorii economici care desfăşoară activitate comercială, 
distribuţie componente auto şi la prestatorii de servicii de reparaţii 
auto, modificări constructive, dezmembrări auto, staţii ITP, ateliere 
TLV.  
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De asemenea, s-au întocmit 1.424  invitaţii şi note de constatare, 
finalizate  până la data de 31.12.2015 în proporţie de 98%.  

S-au dispus sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.107.200 lei şi           
s-au aplicat 1.625 sancţiuni complementare. 
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Ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate, în cursul anului 2015          
s-au înregistrat 1.972 solicitări de autorizare, care probează eficacitatea 
acţiunilor de control desfăşurate.   
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 Pe parcursul anului 2015, în  activitatea de control s-au desfăşurat 
acţiuni pe următoarele    direcţii: 
 

1. Acţiuni  de control desfăşurate la operatorii economici, care 
comercializează şi montează sau repară  instalaţii GPL. 
         S-au desfăşurat 213 acţiuni de control care au urmărit verificarea 
respectării prevederilor din art.1, art.2, art.5 din O.G. 82/2000, cu 
modificările, completările ulterioare, şi a prevederilor O.M.T.C.T. 229/2003 şi 
s-au dispus sancţiuni contravenţionale în valoare de 61.000 lei. 
          
        Urmare acţiunilor de control efectuate s-a actualizat baza de date 
informatică a RAR cu lista autovehiculelor echipate cu instalaţii GPL, precum şi 
upgradarea transmisiilor de date şi a programelor informatice implementate la 
operatorii economici. 
 
           2.   Acţiuni  de control desfăşurate la operatori economici care 
introduc si distribuie  echipamente şi componente auto  urmărindu-se 
verificarea respectării prevederilor art.1 alin.(2), art.3 alin.(1) şi alin.(2), art.4,  
alin.(1) din O.G. 80/2000, cu modificările, completările şi aprobările ulterioare.   
              S-au desfăşurat 955 acţiuni de control care  au condus  la 
identificarea următoarelor încălcări ale prevederilor legale: 

- art. 1 alin. 2 din Legea 288/2009 prin introducerea pe piaţă a 
produselor   şi materialelor de exploatare noi, din categoria celor care privesc 
siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului neomologate/necertificate. 

- art.4 alin.1 din Legea 288/2009 prin  lipsa declaraţiei de conformitate 
emisă de producător sau de reprezentanţii acestora. 

-  art.3 alin.1 şi alin. (2) din Legea 288/2009 prin lipsa inscripţionării 
şi/sau etichetării produse.             

Conform art. 62  alin.3  din O.G. 80/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare au fost oprite  de la comercializare componente auto 
necertificate/neconforme,  în valoare de  434.832 lei. 
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3. Acţiuni  de control desfăşurate la operatorii economici, care produc 
şi comercializează anvelope reşapate care au urmărit respectarea prevederilor 
Regulamentelor CEE-ONU nr. 108 şi 109. 

 
               Activitatea de producere şi comercializare anvelope reşapate este 
efectuată de 8 operatori economici înregistraţi în baza de date RAR cu 
activitatea de producere şi comercializare anvelope reşapate. Verificarea 
activităţii a evidenţiat că un număr de 7 operatori economici deţin omologări 
internaţionale conform Regulamentelor CEE-ONU nr. 108 şi 109 şi unul este în 
procedură de obţinere a acestor omologări. 
 
            4.  Acţiuni de control  desfăşurate la un număr de 2.915 operatori 
economici, care efectuează activitate de reparaţii, de reglare, de reconstrucţie 
a vehiculelor rutiere precum şi dezmembrări auto au condus la dispunerea de  
sancțiuni contravenţionale în valoare de 1.513.000 lei şi identificarea 
următoarelor încălcări ale prevederilor legale : 
          -     art.1, alin.(3) din OG 82/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare  prin lipsa autorizaţie tehnice. 
          -      art.3, alin.(2) din OG 82/2000 cu modificările şi completările 
ulterioare  prin  lipsa dovezilor privind efectuarea inspecţiilor finale (lipsă 
listinguri, registrul de evidenţă). 

-   art. 5 din OG 82/2000 cu modificările şi completările ulterioare prin 
lipsa dovezilor privind acordarea garanţiei legale   pentru lucrările efectuate. 

 
             5.  Acţiuni de control care au urmărit verificarea respectării 
prevederilor  din OG 81/2000, cu modificările, completările ulterioare, şi a 
prevederilor OMTCT nr. 2133/2005 – RNTR 1 la un număr de 268 operatori 
economici şi s-au dispus sancţiuni contravenţionale în valoare de 307000lei, şi 
s-a dispus anularea unui număr de 164 certificate de atestare  a inspectorilor 
tehnici. 
 
           6.  De asemenea,  s-a efectuat supravegherea tehnică a atelierelor 
autorizate, inclusiv informatic, controlul modului de efectuare a verificării 
tahografelor  şi/sau limitatoarelor de viteză, inclusiv prin reverificarea acestora 
la punctul de lucru sau, în cazul atelierelor mobile, la locaţia comunicată.  

S-au întocmit 1.500 Rapoarte de Monitorizare prin care s-au monitorizat 
emiterea unui număr de 72.707 dovezi de verificare tahografe si limitatoare 
de viteză.  

Ca  urmare a acţiunilor de monitorizare s-a dispus sancţionarea a 75 
operatori economici autorizaţi cu amenzi contravenţionale in valoare de 
72.500lei şi suspendarea activității pentru nerespectarea reglementarilor 
tehnice de efectuare a verificărilor tahografelor şi limitatoarelor de viteză.  

 
 

II.  Rezolvarea reclamaţiilor  
  
 Prin programul de reclamaţii on–line cât şi prin poştă sau fax au fost 

primite şi rezolvate în termenul legal  un număr de  322 reclamaţii şi sesizări,  
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care au constituit  în  principal semnale  de alarmă   privind calitatea  slaba a 
unor servicii  de întreţinere şi reparaţii din domeniu auto, pentru eliminarea  
cărora s-au luat măsurile legale corespunzătoare. 

Ca urmare a  acţiunilor de control efectuate s-au identificat şi stabilit  
principalele cauze ale reclamaţiilor şi anume: 

- execuţia lucrărilor de reparaţii si întreţinere de către operatori 
economici care nu deţin autorizaţia tehnică de funcţionare; 

- nerespectarea condiţiilor iniţiale de autorizare; 
         - lipsa dovezilor care să demonstreze conformitatea activităţilor 
executate cu condiţiile tehnice şi de calitate 
         - neacordarea garanţiilor pentru lucrările efectuate. 
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III.  Acţiuni specifice privind instruirea  personalului  

 Pentru însuşirea cerinţelor impuse de prevederile legislative, 
Regulamentul UE nr.461/2010 al Comisiei privind aplicarea articolului 101 
alineat 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, a categoriilor de 
acorduri verticale şi practice concertate în sectorul autovehiculelor, Directiva 
46/2007 a Parlamentului European şi a Consiliului,  de stabilire a unui cadru 
pentru omologare a autovehiculelor, precum şi a sistemelor, componentelor şi 
unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, măsuri 
implementate prin legislaţia naţională, s-au desfăşurat instruiri cu inspectorii 
cu atribuţii de control privind  operatori economici   care desfăşoară activitate 
de reparaţii auto sau comercializează componente auto. S-a prezentat 
sistemul legislativ UE, CEE-ONU, legislaţie privind libera circulaţie a mărfurilor 
– recunoaşterea mutuală, elemente specifice supravegherii de piaţă. 

           IV.     Reglementari tehnice 
    

In trimestrul I, împreună cu Departamentul Reglementări Instruire şi 
Cooperare Internaţională s-a finalizat proiectul de modificare a Hotărârii de 
Guvern nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de 
model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de 
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tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, 
reglare şi certificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a 
limitatoarelor de viteză, modificare impusă prin intrarea în vigoare a 
prevederilor art. 24  şi 34 din REGULAMENTUL (UE) NR. 165/2014 din 4 
februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier intrate in vigoare 
începând cu data de 02.martie 2015. 

 
Apreciem că ansamblul măsurilor pe care Departamentul Supraveghere 

de Piaţă  le-a aplicat în activitatea de control au avut  un caracter preventiv şi 
s-au respectat cerinţele de incompatibilitate, imparţialitate şi neutralitate şi nu 
au existat ingerinţe sau presiuni externe, care ar fi putut influenţa 
corectitudinea şi obiectivitatea deciziilor luate. 

De asemenea, se evidenţiază caracterul preventiv al acţiunilor de 
control desfăşurate, care probează eficacitatea acestora,   prin care Registrul 
Auto Român s-a impus  ca autoritate tehnică,  recunoscută,  în domeniul auto. 
 
 
 

G. Activitatea în domeniul informaticii 
 

 În cadrul Departamentului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (DTIC) 
salariaţii repartizați în cele trei structuri principale de activitate – întreținere – 
depanare - reparare (împreună cu formațiunea specială a centrelor regionale), 
oficiul central de date și oficiul de dezvoltare software, au avut ca principale 
direcţii de acţiune: 

 menţinerea în exploatare a tehnicii de calcul şi comunicaţii – prin 
repararea şi depanarea unui număr de 1.779 echipamente 
(calculatoare, imprimante, UPS-uri, etc.), atât prin forțe proprii,  cât și 
prin repararea în exteriorul RAR a echipamentelor pentru care nu 
existau piese de schimb; 

 asigurarea cu programe cu destinaţie specială a activităţii – prin 
dezvoltarea şi/sau modificarea de programe de aplicaţie pentru 
activitatea RAR, informatizarea unor activităţi noi, crearea de programe 
noi, modificarea celor existente, dezvoltarea de sisteme informatice de 
transmitere de date beneficiarilor externi; 

 dezvoltarea bazei de tehnologia informaţiei şi comunicaţii – procurarea, 
montarea şi darea în exploatare a două capacităţi de stocare şi 
asigurarea cu echipamente de tehnologia informaţiei şi comunicaţii a 
tuturor segmentelor din sistem, atât pe componenta de exploatare, cât 
şi pe componenta de dezvoltare; 

 asigurarea securităţii datelor, a programelor şi a accesului la date – 
întregul ansamblu de măsuri privind asigurarea integrității datelor prin 
crearea de copii periodice de siguranţă, supravegherea accesului la 
date şi la programe de aplicaţie, eliminarea accesului ne-autorizat la 
resursele sistemului informatic, reducerea sau anularea totală a 
viruşilor şi a programelor de tip malware la nivelul sistemului 
informatic. 
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 În anul 2015, Departamentul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii: 

- a asigurat disponibilitatea şi funcţionarea continuă a sistemului 
informatic, întreruperile de activitate datorându-se în special unor 
factori externi RAR (comunicaţie şi funcţionare cu probleme a 
serviciului web de verificare vehicule); 

- a răspuns la toate solicitările de intervenţii pentru întreţinere, 
depanare, reconfigurare, mutare, instalări de noi echipamente de 
tehnică informatică în toate reprezentanţele şi staţiile ITP, TLV şi 
GPL, fiind efectuate peste 19.345 de intervenţii ; 

- a desfăşurat activităţile de administrare, de supraveghere şi 
securitate asupra sistemului informatic, toate constituind un aport 
deosebit în realizarea disponibilităţii prezentate mai sus; 

- a trimis la timp datele de raportare pentru Uniunea Europeană 
(CO2) şi s-au pus la dispoziţie datele pentru COPERT; 

- a instalat, configurat şi intrat în probe comunicaţia directă prin 
fibră optică şi echipamente relocate în Voluntari pentru crearea 
Centrului de Dat de rezervă; 

- a efectuat lucrări de raportare sau de statistici la cerere ; 
- sunt în curs de dezvoltare, modificare şi s/sau întreţinere un 

număr de 65 de programe, dintre care 10 programe noi, 36 de 
programe modificate sau/şi 34 programe în întreţinere;  

- s-a constatat necesitatea refacerii unui număr mare de programe 
datorită schimbărilor de tehnologie IT (atât legat de sistemul de 
operare, cât şi de calculatoarele pe care rulează) 

- a acordat o atenţie deosebită problemelor de securitate IT. 
 
 

H. Activitatea în domeniul investiţiilor 
 
În anul 2015, în domeniul investiţiilor s-au continuat preocupările privind 

asigurarea şi dezvoltarea bazei tehnico – materiale necesară extinderii 
capacităţilor de efectuare de încercări şi verificări tehnice şi realizării unei 
calităţi superioare a serviciilor efectuate, la nivelul reglementărilor actuale, 
activităţile fiind orientate pe următoarele direcţii principale: 

 repararea, recondiţionarea şi modernizarea spaţiilor şi instalaţiilor 
existente la reprezentanţe; 

 completarea dotării tuturor compartimentelor şi reprezentanţelor 
judeţene cu utilaje, aparatură de încercare, diagnosticare şi 
cercetare, tehnică de calcul şi comunicaţii cu performanţe ridicate, 
conform  europene. 

 
Pe parcursul anului au fost continuate şi finalizate investițiile la  

următoarele obiective: 
 proiectare şi lucrări de execuţie pentru consolidare şi refacere acoperiş 

RAR VASLUI; 
 proiectare platformă şi canalizare la RAR VASLUI; 
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 proiectare instalaţii termice şi de gaz la RAR VASLUI; 
 proiectare lucrări de execuţie şi refacere platformă şi canalizare RAR 

TULCEA; 
 lucrări de proiectare „Adaptare proiect tip cu 2 linii tehnologice pentru 

reprezentanţele RAR DÂMBOVIŢA, RAR GORJ, RAR SATU MARE”; 
 lucrări de proiectare mobilier pentru noile reprezentanţe RAR 

DÂMBOVIŢA, RAR GORJ, RAR SATU MARE. 
 
De asemenea, au fost finalizate: 

 lucrări de reparaţii şi finisaje la RAR ARAD; 
 lucrări de reparaţii la reţeaua de evacuare a apelor pluviale la 

RAR ARGEŞ; 
 reparaţii hidroizolaţii acoperiş la reprezentanţa RAR CĂLĂRAŞI; 
 reparaţii împrejmuire gard beton la reprezentanţa RAR 

CĂLĂRAŞI; 
 înlocuire acoperiş birouri şi reparaţii acoperiş hala RAR 

HUNEDOARA; 
 lucrări de înlocuire conductă apă potabilă la RAR HUNEDOARA 
 reparaţii cabină poartă faţade, hidroizolaţii, igienizări şi finisaje la 

reprezentanţa RAR IAŞI; 
 reparaţie instalaţie termică RAR MEHEDINŢI; 
 lucrări de refacere hidroizolaţie acoperiş şi reparaţii interioare la 

RAR NEAMŢ; 
 înlocuire staţie de dedurizare a apei la RAR OLT; 
 lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la RAR SUCEAVA; 
 lucrări reparaţii la acoperişul halei şi corpului administrativ la 

RAR TIMIŞ; 
 extindere canale tehnologice ITP şi execuţie canal nou la RAR 

VASLUI; 
 reparaţii faţade sediu RAR VASLUI; 
 lucrări reparaţii la acoperişul halei şi al corpului administrativ la 

RAR VÂLCEA;  
 reparaţii reţea de canalizare şi platformă curte, ape pluviale la 

RAR VOLUNTARI; 
 

şi se află în curs de execuţie: 
 proiectare pentru centru de date RAR BUCUREŞTI; 
 studiu de fezabilitate pentru realizarea imobilului cu funcţiunea 

de birouri şi parcare (Ds+P+5E) în Calea Griviţei; 
 modernizare gard stradal sediu central RAR GRIVIŢA; 
 lucrări de proiectare şi execuţie corp anexa cu funcţiunea de 

arhivă şi copertina parcare la reprezentanţa RAR BISTRIŢA –
NĂSĂUD; 

 proiectare şi execuţie lucrări de reparaţii la sistemul rutier la 
reprezentanţa RAR OLT; 

 lucrări de instalaţii termice, ventilaţii şi gaze naturale la 
reprezentanţa RAR VASLUI. 
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Investiţiile din domeniul utilajelor, aparatelor instalaţiilor tehnologice 

precum şi al tehnicii de calcul au constat în principal din achiziţia de 
echipamente specifice pentru departamentele tehnice ale regiei, astfel: 

 

 echipamente aferente activităţii de certificare a autenticităţii 
vehiculelor şi a documentelor de provenienţă străină; 

 sisteme de securitate şi comunicaţie (switch-uri şi routere de reţea), 
care sunt destinate extinderii sistemului actual prin preluarea unui 
volum sporit de informaţii, determinat de apariţia unor activităţi 
suplimentare, pentru realizarea unui mai bun management şi a unei 
viteze mai mari de circulaţie a informaţiilor; 

 licenţe software pentru programele de lucru utilizate; 
 imprimante de diverse tipuri (materiale, inkjet, laserjet), monitoare, 

periferice, etc; 
 copiatoare, faxuri, scanere, laptopuri, multifuncţionale; 
 componente pentru reparaţii şi up-grade calculatoare; 
 componente de reţelistică pentru dezvoltarea reţelei de 

calculatoare; 
 componente pentru îmbunătăţirea reţelei de comunicaţie voce 

(centrale telefonice pentru diverse sedii) 
 
Prin prisma îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi a asigurării climatului 

de lucru, s-au derulat contracte prin care s-a asigurat dotarea cu echipament 
de protecţia muncii, achiziţia de cabine poartă, achiziţia de centrale termice, 
servicii de medicina muncii, servicii de furnizare apă potabilă în sistem water 
cooler, servicii de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare, servicii de întreţinere 
şi curăţare aparate de aer condiţionat, dispozitive pentru grupurile sanitare, 
servicii de arhivare documente, servicii de reparare şi întreţinere echipamente 
de birou şi periferice. 

 De asemenea s-au derulat achiziţii specifice activităţii RAR (formulare şi 
tipizate: cereri activitate, CIV, ecusoane, certificate de autenticitate, anexa la 
certificatul de înmatriculare, raport verificate, raport de inspecţie tehnică, 
etc.), precum şi de uz general (carburant, furnizare GPL la reprezentanţele 
neracordate la reţeaua de gaz, consumabile pentru tehnica de calcul, 
papetărie, servicii de curierat rapid, servicii de arhivare, servicii de telefonie şi 
transmitere a datelor, servicii de pază, servicii tipografice pentru editarea 
revistei Autotest, servicii de reparare şi întreţinere echipamente şi instalaţii 
tehnologice: porţi şi uşi de acces, bariere, echipament certificarea 
autenticităţii, echipamente de telecomunicaţii, case de marcat, etc.). 

 Astfel, în anul 2015, analiza activităţii desfăşurate de Departamentul 
Investiţii şi Achiziţii Publice, relevă următoarele aspecte: 

 
Nr. 

proceduri 
An Valoare Proceduri 

2015/2014 
% 

13 2014 23.641.308,56 
207,69% 

27 2015 37.635.894,08 
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Totodată, Serviciul Mentenanţă a asigurat buna desfăşurare a activităţii 

regiei prin: 
 

- Documentaţie de execuţie şi proiecte: 
- planificare şi documentare pentru organizare extindere hală 

verificări la reprezentanţa RAR Vaslui; 
- plan amplasare pe planul cadastral pentru o reprezentanţă cu 

două linii de verificări şi organizare fluxuri tehnologice la noua 
locaţie a reprezentanţei RAR Dâmboviţa; 

- plan echipare linii tehnologice, proiectare corp birouri şi 
planificare fluxuri tehnologice la noua locaţie a reprezentanţei 
RAR Constanţa; 

- Asistenţă tehnică şi proiectare la modernizare hală verificări la 
reprezentanţa RAR Vaslui; 

- Asistenţă tehnică şi proiectare la modernizarea şi extinderea primei linii 
ITP în hala de verificări la reprezentanţa RAR Vaslui: 

- Detaliu de amplasare detector de jocuri tip MAHA; 
- Detaliu de amplasare canale şi tubulatură pentru instalaţia 

hidraulică; 
- Planuri de armare şi cofrare; 
- Tehnologia de montaj pentru cuve detector de jocuri şi ramă 

stand frână. 
- Asistenţă tehnică şi proiectare pentru linie integrată ITP echipată cu 

standuri şi aparatură de diagnosticare, tip VLT, la reprezentanţele RAR: 
Prahova, Brăila, Bacău, Covasna, Harghita, Bistriţa, Maramureş, Arad, 
Hunedoara, Argeş: 

 Plan amplasare stand suspensii pentru linii cu/fără prelungire 
la canalul de vizitare; 

 Plan de armare şi cofrare; 
 Tehnologia de montaj pentru rama de fundaţie. 

- Asistenţă tehnică şi proiectare pentru linie integrată ITP echipată cu 
standuri şi aparatură de diagnosticare, tip MAHA, la reprezentanţele 
RAR: Neamţ, Braşov, Sibiu, Bihor, Vâlcea, Dolj, Timiş, Mehedinţi: 

 Plan amplasare stand suspensii; 
 Plan de armare şi cofrare; 
 Tehnologia de montaj pentru rama de fundaţie. 

- Urmărire contracte în derulare cu furnizori de servicii, utilităţi şi lucrări: 
- verificare centralizatoare, procese verbale de service lunare la 

reprezentanţele judeţene, piese de schimb folosite, piese de 
schimb reparate, cantităţi, preţuri conform listelor aprobate prin 
contracte, rezolvarea sesizărilor şi a comunicărilor transmise de 
şefii de reprezentanţă, emiterea facturilor de către furnizori; 

- modalitatea de evidenţiere şi predare – primire a pieselor de 
schimb înlocuite; 

- efectuarea plăţilor către furnizorii importanţi de utilităţi: energie 
electrică, gaze naturale, GPL, apă, salubritate, canal. 
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- Primirea, prelucrarea sesizărilor trimise de reprezentanţele judeţene şi 
promovarea acestora spre rezolvare către conducerea regiei prin 
procedurile stabilite precum şi rezolvarea acestora din domeniul nostru 
de activitate: standuri de frânare, detectoare de jocuri, dispozitive de 
încărcat punţi la semiremorci, opacimetre, analizoare, sisteme de 
alarmare, de supraveghere video, de control acces cu cartelă, 
antiefracţie şi PSI, sonorizare săli de aşteptare, instalaţii tehnologice 
(centrale termice, instalaţii de încălzire, chillere, A/C mono şi multi 
split, posturi de transformare, tandem grup electrogen şi UPS, instalaţii 
electrice de forţă, instalaţii electrice de vitali, instalaţii sanitare, 
instalaţii termotehnice),  aparatură de multiplicare (copiatoare, faxuri, 
multifuncţionale, case de marcat), uşi industriale de hală, bariere, porţi 
de acces, elevatoare, ş.a. 

- Centralizare periodică a consumurilor energetice pe reprezentanţe şi pe 
registru, lunare, trimestriale şi anuale. 

- Actualizare permanentă a dotărilor şi a mişcării acestora între 
reprezentanţe din domeniul specific de activitate;. 

- Elaborarea documentelor şi documentaţiei necesare pentru: încheiere 
de contracte şi acte adiţionale la contracte, caiete de sarcini pentru 
proceduri de achiziţii, modificări de clauze contractuale, recepţii 
calitative şi cantitative la lucrări din domeniul de activitate specific. 

     2. Menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor, utilajelor şi 
instalaţiilor tehnologice după cum urmează: 

- standuri frânare, detectoare de jocuri, analizoare-opacimetre, 
traductori turaţie, dispozitiv încărcare punţi semiremorci, standuri moto 
aflate la reprezentanţe judeţene 
- porţi industriale hală, uşi automate, bariere şi semibariere, porţi 
culisante:  

 - aparate aer condiţionat, centrale termice, centrale climatizare, 
chillere:  
 - instalaţii tehnologice de alimentare cu: 
   ▪ energie electrică la reprezentanţe judeţene 
   ▪ încălzire şi climatizare la reprezentanţe judeţene 
   ▪ evacuare, canalizare, sanitare şi ventilaţii la 
reprezentanţe  judeţene 
   ▪ staţii pompare, hidrofor şi PSI  
        3. Intervenţii în situaţii de avarie pentru repunerea în funcţiune a 
echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice:  

- montaj şi/sau reparaţii aparatură diagnosticare - standuri de frânare, 
detectoare de jocuri în articulaţii şi dispozitive de încărcat punţi la 
semiremorci - la reprezentanţele judeţene;  
- montaj şi/sau reparaţii sisteme alarmare antiefracţie şi PSI, sisteme 
supraveghere şi sisteme acces cu cartelă la reprezentanţe judeţene;  
- reparaţii şi/sau revizii instalaţii electrice consumatori vitali, grupuri 
electrogene şi baterii de UPS la reprezentanţe; 
- demontat instalaţii, echipamente, utilaje, sisteme alarmare la 

 reprezentanţele judeţene 
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- montaj şi asistenţă tehnică la montaj rame fundaţie standuri, cuve 
fundaţii detectoare, tubulatură şi trasee cabluri de alimentare, role 
SEMMLER, circuite electrice, circuite hidraulice, circuite sisteme 
alarmare, supraveghere, acces la reprezentanţe 

        4. Lucrări de întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii aferente: 
 - hidroizolaţii terase, hale şi birouri  
 - igienizări sedii reprezentanţe 
        5. Exploatare instalaţii tehnologice, centrale termice, posturi 
transformare, staţii pompare hidrofor PSI 
        6. Derulare, urmărire, finalizare contracte mentenanţă pe domeniul de 
activitate 
         7. Revizii şi reparaţii la utilajele din dotare cu înlocuiri de piese, 
ansamble şi subansamble: 
 - standuri frânare, role standuri, grupuri hidraulice, detectoare jocuri, 
grupuri electrogene 

 
 
I. Activitatea de  presă,  informare, comunicare şi mass-media 
 
În anul 2015, la redacţia revistei AutoTest Magazin a fost schimbată 

politica editorială, s-a abordat un stil nou, competitiv, în  ton cu cerinţele 
pieţei. Au fost introduse materiale de autor şi subiecte care detaliază 
activităţile Registrului Auto Român astfel încât clienţilor să li se explice în 
termeni cât mai puţin tehnici beneficiile acestei instituţii. 

Au fost introduse interviuri cu personalităţi ale vieţii publice româneşti 
şi internaţionale şi de asemenea, au fost promovate activităţile relevante ale 
conducerii regiei. a fost schimbată piaţa de distribuţie astfel încât revista 
poate fi găsită în reţeaua de magazine Inmedio, cea mai cunoscută din nişă. 

Pe parcursul anului, Biroul de Informare, Comunicare şi Relaţii cu Mass-
Media a generat numeroase subiecte de interes pentru presă care au vizat 
activităţi relevante ale regiei, în acest sens fiind redactate 24  comunicate de 
presă, care au fost reflectate corect şi intens. 

Registrul Auto Român a participat în anul 2015 la mai multe dezbateri şi 
conferinţe publice pe teme de transport dar şi la târguri şi simpozioane pe 
teme auto. Un ecou pozitiv l-a avut participarea la Salonul Auto Bucureşti şi la 
Târgul de Transporturi RBT, dar şi la congresul SIAR. 

De asemenea, a fost îmbunătăţit conţinutul site-ului regiei cu informaţii 
extrem de utile clienţilor şi a continuat politica de interacţiune cu clienţii pe 
site-urile de socializare promovându-se o politică deschisă dialogului şi 
răspunsurilor către clienţi cât mai complete şi folositoare. 

Reprezentanţii Biroului de Informare Comunicare şi Relaţii cu Mass-Media 
au participat la şedinţele lunare organizate de Ministerul Transporturilor cu 
toate structurile subordonate, unde s-a remarcat în topul comunicatorilor 
eficienţi prin activitatea susţinută şi constantă şi cu o imagine pozitivă în 
rândul opiniei publice. S-a ţinut permanent legătura cu instituţiile statului şi cu 
reprezentanţii acestora, generând o bună colaborare pentru îndeplinirea 
obiectivelor economice comune. 
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2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE 
 

 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, aprobat  prin H.G.               

nr.  180/18 martie 2015  a avut în vedere: 
 asigurarea surselor materiale şi financiare pentru crearea suportului 

tehnic şi uman care să poată realiza obiectivele propuse; 
 desfăşurarea unor activităţi cât mai diversificate care să asigure 

extinderea numărului de prestaţii specifice obiectului de activitate 
funcţie de specificul şi evoluţia pieţei; 

 susţinerea unor activităţi cu surse proprii care să asigure dezvoltarea 
bazei  tehnico-materiale cu costuri cât mai reduse (dezvoltarea 
sectorului cercetare propriu, sectorului informatic prin crearea şi 
dezvoltarea unei reţele proprii, sectorului investiţional funcţie de 
necesităţi,  dezvoltarea sectorului de întreţinere echipamente din 
dotare cu surse proprii, etc); 

 eficientizarea continuă a activităţilor desfăşurate şi obţinerea unui profit 
corespunzător care să poată oferi surse de dezvoltare în continuare, în 
vederea atingerii obiectivelor propuse pe termen mediu şi lung; 

 dezvoltarea unor noi activităţi specifice care să compenseze 
eventualele reduceri de venituri din activităţile de bază care nu mai au 
acelaşi nivel al cererii ca în perioada precedentă; 

În urma analizei preliminare efectuate, în vederea întocmirii BVC 2016 se 
poate spune că Registrul Auto Român şi-a atins obiectivele propuse pentru 
anul 2015, prin desfăşurarea unei activităţi eficiente. 

 
În urma analizei preliminate a principalilor indicatori rezultă următoarele: 
- în anul 2015 s-au realizat venituri de 293.092,00 mii lei,; cheltuieli de 

223.791,00 mii lei, iar profitul brut preliminat este în sumă de 
69.301,00 mii lei. 

 În privinţa realizării principalilor indicatori de performanţă se poate 
spune că aceştia au fost realizaţi după cum urmează: 

 productivitatea muncii preliminată în unităţi fizice a fost realizată; 
 programul de reducere a creanţelor a acţionat constant în sensul că 

faţă de 55,00 mii lei creanţe posibile s-au înregistrat creanţe de 
numai 43,00 mii lei; 

 cheltuielile preliminate la 1.000 lei venituri nu au fost depăşite. 
În concluzie, considerăm că în anul 2015, RAR a înregistrat o 

activitate eficientă,  în sensul că veniturile realizate au putut suporta toate 
cheltuielile efectuate şi obţinere de profit. 

Totodată, RAR şi-a achitat toate obligaţiile către bugetul consolidat al 
statului la timp şi în cuantumul corespunzător.  

Detalierea indicatorilor economico-financiari este prezentată în        
Anexa nr.2 sub denumire de „Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015”. 
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 verificarea şi semnarea contractelor comerciale, civile sau a actelor 
adiţionale la acestea, după caz, din punct de vedere al legalităţii 
clauzelor contractuale; 

 verificarea şi avizarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor 
de achiziţie publică; 

 întocmirea de notificări-somaţii pentru recuperarea debitelor restante 
de la societăţile comerciale care au raporturi contractuale cu RAR-R.A; 

 participarea consilierilor juridici la comisiile de cercetare prealabilă 
disciplinară, la comisiile de evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
procedurilor de achiziţie publică; 

 efectuarea de concilieri cu diferiţi parteneri contractuali. 
 
 

  Pe parcursul anului 2015, Compartimentul Fonduri Europene şi 
Managementul Proiectelor a identificat şi transmis Ministerului Transporturilor 
cinci idei de proiecte pentru care se intenţionează accesarea de fonduri 
europene nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020, respectiv: 

 Creşterea calităţii serviciilor Registrului Auto Român – Regie Autonomă 
prin îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini ale 
personalului angajat; 

 Programe de formare profesională şi de integrare pe piaţa muncii, 
adaptate la nevoile şi tendinţele de dezvoltare ale pieţei muncii; 

 Dezvoltarea competenţelor, aptitudinilor şi abilităţilor personalului 
tehnic pentru creşterea capabilităţii evaluării tehnice a Parcului Naţional 
de Vehicule; 

 Centrul Naţional de pregătire în domeniul calităţii a inspectorilor auto 
care certifică activitatea service-urilor auto şi a staţiilor de Inspecţie 
Tehnică Periodică; 

 Dezvoltarea aptitudinilor evaluatorilor de competenţe profesionale în 
domeniul autovehiculelor rutiere. 
 

   Registrul Auto Român, în calitate de partener, a aplicat pentru 
accesarea de fonduri europene nerambursabile împreună cu Municipalitatea 
Tervel, Dobrich din Bulgaria, care are calitatea de beneficiar principal, în 
cadrul Programului Operaţional Transfrontalier România -Bulgaria, Axa 
Prioritară 1 – O regiune bine conectată, Obiectiv Specific 1.1  - Îmbunătăţirea 
planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere 
pentru conexiuni mai bune la rețeaua de transport TEN-T. Proiectul se 
numeşte „Safety roads start with good planning and trainings”, se va 
desfăşura pe o perioadă de 36 de luni iar finanţarea totală solicitată pe proiect 
este în valoarea de 8 (opt) milioane euro. 

 
  De asemenea, trebuie menţionate şi activităţile desfăşurate de 
Departamentul Logistică, Departamentul Transport şi Compartimentul de 
Prevenire şi Protecţie a căror activitate a făcut posibilă funcționarea în 
ansamblu a regiei.  
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 Acestea s-au concretizat în: 

 încheierea şi urmărirea derulării contractelor ce privesc prestarea de 
către societăţi comerciale a serviciilor de curăţenie, pază, salubrizare, 
curierat rapid, poştal, dezinfecţii şi deratizare; 

 încheierea şi urmărirea derulării contractelor ce privesc prestarea de 
către societăţi comerciale a serviciilor de proiectare a sistemului tehnic 
de alarmare împotriva efracţiei, avizarea acestora de către IJP; 

 încheierea şi urmărirea derulării contractelor de închiriere a spaţiilor în 
care îşi desfăşoară activitatea unele din reprezentanţele RAR, contracte 
de concesiuni; 

 aprovizionarea curentă cu articole de birotică-papetărie, consumabile 
IT, consumabile generale, materiale specifice activităţii auto; 

 asigurarea necesităţilor de transport  pentru  toate 
departamentele/compartimentele regiei; 

 demersuri necesare pentru identificarea pericolelor şi evaluarea 
riscurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru toate locurile de 
muncă; 

 reactualizat planul de prevenire şi protecţie în urma evaluării riscurilor 
de securitate şi sănătate în muncă; 

 întocmit necesarul de echipament de lucru şi protecţie şi s-a urmărit 
dotarea lucrătorilor şi utilizarea corespunzătoare a acestuia 

 organizarea şi efectuarea controlului medical periodic  al salariaţilor 
RAR.  

 
 
 

4. ASPECTE ŞI MĂSURI REZULTATE CA URMARE A    
CONTROALELOR EFECTUATE DE CĂTRE ORGANELE ABILITATE 

 
a) Analize şi controale efectuate de organele proprii ale RAR 

 
În subordinea directă a Directorului General funcţionează patru 

compartimente care asigură controlul propriu al modului în care se desfăşoară 
activitatea RAR: 
 Compartimentul Control Financiar de Gestiune şi  
 Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu pentru activitatea 

economico-financiară; 
 Compartimentul Control Tehnic pentru activitatea tehnică 
 Compartiment Audit Intern. 
Compartimentul Control Financiar de Gestiune şi-a desfăşurat activitatea în 

baza unui program de control stabilit pentru anul 2014 şi aprobat de 
conducerea RAR.  

Au fost controlate un număr de 7 gestiuni, 14 
departamente/compartimente din cadrul sediului central, 42 reprezentanţe 
judeţene şi au fost încheiate 64 materiale de control.  

Din controalele efectuate  au rezultat următoarele aspecte : 
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 În cadrul Direcției Organism Certificare Sisteme, au fost propuşi 2 
salariaţi pentru cercetare disciplinară, întrucât nu au respectat în 
totalitate sarcinile de serviciu prevăzute în Fișa postului, precum și a 
Regulamentului de Ordine Interioară a R.A.R. – R.A. Comisiile de 
cercetare disciplinară au stabilit avertismente pentru cele 2 cazuri; 
 S-a constatat că pe foile de parcurs întocmite sunt înscrise parțial 

sau deloc datele solicitate la rubricile „locul, data și ora plecării/sosirii” 
(exemplu Reprezentanțele: Tulcea, Botoșani, Bacău, Mehedinți și 
Departamentul Supraveghere Piață); 
 La Reprezentanţa Bucureşti - Voluntari, documentele justificative 

(facturile de cazare) aferente ordinelor de deplasare nr. 94/01.12.2014 
şi nr. 95/01.12.2014, emise de societatea Azukomy Construct S.R.L., 
aveau înscrise eronat la rubrica, cumpărător numele salariaților 
respectivi şi nu datele de identificare fiscală ale Registrului Auto Roman 
– RA. A fost luată măsura corectării respectivelor înscrisuri; 
 S-a constatat că facturile de prestaţii care au ca modalitate de 

plată, Ordin de Plată, nu au trecute termenul de scadenţă, conform 
Adresei nr. 35/02.03.2015 semnată de către Directorul General 
(exemplu: Reprezentanța Galaţi); 
 În cazul Reprezentanţei Dolj, a fost efectuată Analiza de Risc la 

securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. La 
finalizarea analizei, evaluatorii au făcut următoarele recomandări: 

 Montare uşi metalice la intrare; 
 Montare camere video la exterior pe cele 4 colţuri ale clădirii; 
 Montare detector de şoc pe seif. 
 În anul 2015 a fost recuperată suma de 38.497,82 lei, 

reprezentând facturi scadente neachitate în termen; 
 În cazul Reprezentanţelor Neamţ și Arad, nu există Plan de pază 

avizat de către secţia de poliţie de pe raza localității unde îşi au sediile 
reprezentanţele, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;  
 Pentru gestionarea defectuoasă a patrimoniului Reprezentanţei 

Tulcea s-a propus cercetarea disciplinară a domnului Manole Doru în 
calitate de Șef de Reprezentanță; 
 Au fost constatate depășiri ale soldurilor de casă la 

Reprezentanțele: Iași, Suceava, Vâlcea, Maramureș și Timiș, 
nerespectându-se  astfel Procedura de inventariere a numerarului din 
casierie aprobată prin Decizia nr. 236/09.06.2011 emisă de către 
Directorul General: „(…) pentru siguranță, la sfârșitul fiecărei zile 
lucrătoare, casierul va păstra ca sold disponibil, o sumă ce variază între 
2.000-3.000 lei, restul va fi depus la bancă”; 
 În urma efectuării analizei de risc la securitatea fizică a unităţilor 

economice, trebuie implementate măsuri de securitate în cazul 
reprezentanţelor Buzău, Maramureş, Caraş-Severin, Arad, Gorj și Timiş, 
ca de exemplu: instalarea unui sistem de supraveghere video, 



40 
 

conectarea sistemului antiefracţie la un dispecerat de monitorizare şi 
intervenţie rapidă, etc.  

 
         Activitatea de Control Financiar Preventiv Propriu a avut ca scop 
identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate, 
regularitate şi încadrare în limitele şi destinaţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli al regiei şi s-a exercitat asupra documentelor care conţin operaţiile 
de utilizare a fondurilor sau din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale
 În anul 2015, din numărul total de 2.394 operaţiuni supuse vizei de 
control financiar preventiv nu a existat nici un refuz la viză.  

 
Compartimentul Control Tehnic a urmărit la controalele efectuate: 
 modul în care se efectuează prestaţiile RAR de către salariaţii din  

reprezentanţele judeţene; 
 modul în care sunt respectate instrucţiunile, procedurile de lucru, 

procesele tehnologice şi prevederile actelor normative care 
reglementează activităţile specifice; 

 modul de utilizare a echipamentelor, aparaturii şi utilajelor de testare şi 
diagnosticare din dotare; 

 modul de întreţinere şi exploatare a utilajelor şi aparatelor din dotare, 
existenţa buletinelor metrologice valabile pentru cele menţionate în 
reglementări; 

 modul de arhivare a documentelor justificative şi condiţiile de păstrare 
a acestora; 

 modul de tarifare al prestaţiilor efectuate; 
 modul în care este organizată şi coordonată activitatea 

reprezentanţelor judeţene RAR de către şefii de reprezentanţe; 
 verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor adresate instituţiei şi rezolvarea 

acestora. 
În cursul anului 2015 inspectorii de control ai compartimentului au  

efectuate un număr de 49 deplasări la reprezentanţele teritoriale având ca 
scop verificarea şi îndrumarea activităţii. 
 Au fost analizate şi rezolvate un număr de 123 sesizări, reclamaţii şi 
propuneri privind diverse aspecte referitoare la modul de desfăşurare a 
activităţilor în cadrul reprezentanţelor RAR. 
 Au fost luate măsuri de îmbunătăţire a modului de desfăşurare a 
activităţilor reprezentanţelor, prelucrându-se imediat cu personalul 
acestora deficienţele constatate.  
 Ca urmare a neconformităţilor constatate au fost propuse de 
Compartimentul Control Tehnic şi aprobate de conducerea RAR – R.A. atât 
sancţiuni pe linie administrativă, cât şi aplicarea/anularea după caz a 
certificatelor de atestare pentru ITP în conformitate cu prevederile           
RNTR -1. 

Inspectorii de control au participat la multiple discuţii în cadrul 
entităţilor RAR referitoare la aspectele sesizate în activităţile verificate. De 
asemenea au făcut propuneri de îmbunătăţire a activităţii. 

 



41 
 

Compartiment Audit Intern şi-a desfăşurat activitatea conform Planului 
de audit intern pentru anul 2015 şi a avut următoarele obiective specifice: 

●realizarea, la un nivel corespunzător de calitate a atribuţiilor RAR, 
stabilite în concordanţă cu misiunea stabilita, în condiţii de regularitate, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

●protejarea fondurilor RAR împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 
abuzului sau fraudei. 

●respectarea reglementărilor aplicabile RAR; 
●dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme fiabile de colectare, stocare, 

prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiar-contabile 
şi de conducere. 
 În anul 2015: 

 a fost actualizată procedura operaţională de lucru a activităţii de audit 
intern, „Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de audit intern” PO – 
A610 – SCIM- 16, conform noilor modificări ale Standardului 9 - 
Proceduri aduse de către O.S.G.G. nr. 400/2015; 

 au fost realizate patru misiuni de regularitate a activităţilor desfăşurate 
în cadrul Departamentului Investiții şi Achiziţii Publice care cuprinde 
următoarele compartimente:  Compartimentul Plan Achiziţii şi Valoare 
Estimată, Compartimentul Derulare Contracte şi Comenzi, 
Compartimentul Proceduri Achiziţii Publice şi Compartimentul Investiţii;  

 a fost realizată o misiune de audit ad-hoc la Compartimentul Control 
Financiar Preventiv Propriu (CCFPP) ca urmare a hotărârii Consiliului de 
Administraţie al RAR – RA; 

 în urma misiunilor de regularitate efectuate au fost elaborate Fişe de 
urmărire a recomandărilor, astfel că persoanele desemnate din cadrul 
compartimentelor auditate au fost nevoite să întocmească Planul de 
implementare a recomandărilor, iar echipa de auditori urmăreşte dacă 
sunt respectate termenele de implementare a recomandărilor stabilite. 
Recomandările care au fost implementate au dus la o îmbunătăţire 
vizibilă a activităţii desfăşurate în cadrul structurilor auditate. 

 nu au fost constatate iregularităţi sau posibile prejudicii în cadrul 
misiunilor de audit intern realizate în anul 2015. 
 
b) Analize şi controale efectuate de organele de stat abilitate 

 
Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat 4 controale ale organelor de 

stat abilitate: 
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – D.G.A.M.C – Verificarea 

modului de stabilire a rezultatului definitiv al exerciţiului financiar şi al 
modului de repartizare a profitului; 

 Curtea de Conturi a României –Verificarea modului de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. III/11/23.05.2015; 

 Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti – Verificarea modului de 
declarare şi plată a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului 
local al municipiului Ploieşti; 

 Corpul de Control al  Ministerului Transporturilor  - Control tematic. 
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5. PRINCIPALELE HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL DE 

ADMINISTRAŢIE AL REGISTRULUI AUTO ROMÂN 
 
 
 

Propunerile conducerii executive a regiei cu privire la desfăşurarea 
activităţilor curente şi la dezvoltarea în perspectivă a acestora au fost 
analizate în detaliu şi aprobate de către Consiliul de Administraţie. 

 
Au fost adoptate în cursul anului 2015 hotărâri în probleme privind: 
 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; 
 planul anual al achiziţiilor publice pentru  anul în curs; 
 administrarea patrimoniului regiei; 
 adaptarea structurii organizatorice şi funcţionale a regiei la condiţiile 

concrete de desfăşurare a activităţii; 
 nivelele tarifelor practicate de registru pentru  prestaţiile incluse în 

obiectul de activitate al RAR; 
 stabilirea necesităţii şi priorităţii obiectivelor de investiţii pe anul în 

curs; 
 implementarea sistemului de audit intern; 
 realizarea de către RAR – R.A. a criteriilor de performanţă conform 

O.U.G. nr. 79/2008 privind întărirea disciplinei economico – financiare, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 oportunitatea realizării unor sedii proprii unde să-şi desfăşoare 
activitatea reprezentanţele judeţene RAR; 

 încheierea unor contracte în diferite domenii de activitate cât mai 
avantajoase pentru RAR. 

 
Hotărârile adoptate s-au încadrat în strategia şi politica economică 

promovate de minister. 
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6. SITUAŢIA REALIZĂRII OBIECTIVELOR ŞI CRITERIILOR DE 
PERFORMANŢĂ PE ANUL 2015 

 

 1. Evoluţia obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale RAR – R.A. pe 
anul 2015 realizat/preliminat, comparativ cu indicatorii aprobaţi prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2015. 

- mii lei - 
Obiectivele şi criteriile  de 

performanţă 
Program 
2015 cf. 

BVC 
aprobat 

Realizat/ 
preliminat 

2015 

% realizare 
col.2/col.1 * 100 

Grad 
depăşire/ 
economie 

0 1 2 3 4 
1. Arierate 
col.4 = 100 – col.3 - - - - 

2.Creanţe restante 
col.4 = 100 – col.3 55,00 43,00 78,18 +21,82 

3. Cheltuiala la 1000 lei 
venituri 
col.4 = 100 – col.3 

768,71 763,55 99,33 +0,67 

4. Productivitatea muncii în 
unităţi valorice pe total 
personal 

173,81 173,81 100,00 100,00 

TOTAL    122,49 
Din analiza situaţiei de mai sus rezultă că Totalul este 122,49%                

deci obiectivele şi criteriile de performanţă sunt îndeplinite. 
  

 2. Evoluţia obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale RAR – R.A. pe 
anul 2015 realizat/preliminat, comparativ cu indicatorii aprobaţi din Anexa la 
Contractul de mandat nr.6684/28.11.2012. 

                                                                           - mii lei - 
Obiectivele şi criteriile  

de performanţă 
Program 
2015 cf. 

BVC 
aprobat 

Realizat/ 
preliminat 

2015 

% realizare 
col.2/col.1 * 

100 

Grad 
depăşire/ 
economie 

0 1 2 3 4 
1. Arierate 
col.4 = 100 – col.3 - - - - 

2.Creanţe restante 
col.4 = 100 – col.3 58,50 43,00 73,50 +26,50 

3. Cheltuiala la 1000 lei 
venituri 
col.4 = 100 – col.3 

905,00 763,55 84,34 +15,66 

4.Productivitatea muncii 
exprimată în unităţi fizice 2.328,00 

Începând cu anul 2014 cf. O.G.26/2014 această 
productivitate nu se mai foloseşte ca indicator la 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli 
5. Productivitatea muncii în 
unităţi valorice pe total 
personal 

173,81 173,81 100,00 100,00 

TOTAL    142,16% 
Din analiza situaţiei de mai sus rezultă că Totalul este 142,16%                

deci obiectivele şi criteriile de performanţă sunt îndeplinite. 
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II. PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2016 
 
 
 

Pentru anul 2016, Registrul Auto Român îşi propune să acţioneze în 
continuare pentru: 
 

 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor specifice în scopul asigurării 
realizării atribuţiilor conform obiectului de activitate şi a sarcinilor 
trasate de Ministerul Transporturilor care este organul de 
specialitate al administraţiei publice centrale şi îndeplineşte rolul de 
autoritate de stat în domeniul transporturilor; 

 îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale prin noi achiziţii de aparatură 
de diagnosticare şi lucrări de investiţii; 

 atingerea propunerilor din strategia de dezvoltare care vizează 
obţinerea unor rezultate superioare celor precedente; 

 îmbunătăţirea calităţii transportului rutier prin aplicarea în mod 
eficient a reglementărilor în vigoare şi printr-un control riguros;  

 creşterea nivelului calitativ al serviciilor prestate şi diversificarea 
acestora. 

Principalele obiective, pe domeniile specifice de activitate, pe care RAR şi 
le propune spre realizare, pentru anul 2016, sunt prezentate în cele ce 
urmează. 

 
 

1. INDICATORI FIZICI ESTIMAŢI LA PRINCIPALELE  
PRESTAŢII ALE  RAR 

 
 

A. Activităţi de omologări individuale vehicule rutiere, verificări 
identitate vehicule, certificări autenticitate, eliberări CIV, completări 
CIV ulterior omologării naţionale, completări CIV ulterior omologării 
comunitare, verificări tehnice, inspecţii tehnice la vehicule speciale 
şi inspecţii tehnice internaţionale, încercări vehicule rutiere, teste 
poluare, omologări de tip vehicule rutiere, clasificări pe stele şi 
verificări anuale autocare, încercări şi alte prestaţii specifice de 
registru; 
 

În ceea ce priveşte activitatea de omologare individuală se are în 
vedere: 
 Identificarea şi implementarea unor măsuri mai eficiente pentru 
reducerea timpului de aşteptare la programare până la cel mult 10 zile. 
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 Aplicarea unor noi concepte - prin intermediul aplicaţiilor informatice - 
pentru a creşte gradul de instruire a personalului din cadrul reprezentanţelor 
teritoriale, aflat în subordine metodologică. 
 Funcţionarea unui laborator mobil pentru certificarea autenticităţii. 
 Îmbunătăţirea căutării automate în bazele de date cu vehicule furate, 
deţinute de către autorităţi ale statului român. 
 Reducerea timpului de convorbire la Call-Center, inclusiv prin 
reprogramarea mesajului de întâmpinare. 

 
În activitatea specifică omologărilor de tip: 
Departamentul Omologări de Tip este entitatea RAR ce pune în aplicare 

legislaţia europeană şi naţională în ceea ce priveşte omologarea de tip a 
vehiculelor rutiere din toate categoriile acoperite de directivele cadru ale UE. 
DOT gestionează rolul de autoritate de omologare şi serviciu tehnic pentru 
cele aproximativ 200 de Regulamente CEE-ONU şi UE destinate omologării de 
tip a vehiculelor din categoriile M, N, O, L, T şi R. Activitatea este una dintre 
cele mai complexe ale entităţilor RAR şi acoperă o gamă de probleme tehnice 
foarte largă. Departamentul Omologări de tip îşi propune aplicarea un set de 
măsuri şi acţiuni, respectiv:  

 
 Organizare  

 Creşterea complexităţii cerinţelor administrative şi tehnice actuale duce 
la necesitatea orientării personalului pe domenii specifice (poluare, securitate 
activă, securitate pasivă, securitate generală, înregistrare naţională, 
omologare de tip CE, etc) în vederea şcolarizării şi perfecţionării acestuia pe 
un set de acte normative, încercări şi proceduri administrative în vederea 
asigurării performanţei profesionale. Drept urmare, este necesară modificarea 
organigramei DOT şi adaptarea ei atât la cerinţele tehnice ale legislaţiei UE 
cât şi apropierea de cerinţele standardelor ISO 17025 (cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor de încercări), ISO 17020 (criterii generale pentru 
funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii). În plus, 
la nivelul secretariatului tehnic trebuie să existe personal ce are scopul de a 
îndruma şi consilia clienţii din punct de vedere al procedurilor administrative 
pe care aceştia trebuie să le urmeze pentru a beneficia de diferitele servicii 
prestate de DOT. 
 

 Resurse Umane  
 Resursele umane ale departamentului deşi au fost parţial înnoite în 
ultimii doi ani sunt totuşi îmbătrânite şi câteodată insuficiente. Având în 
vedere pensionarea în 2016 a doi ingineri şi a unui mecanic auto, este 
necesar înlocuirea lor şi chiar sporirea numărului de ingineri tineri atât pentru 
compartimentul încercări cât şi pentru cel de omologări. 

 Instruiri şi şcolarizare 
 Având în vedere că nu există cursuri de instruire externă în domeniul 
omologărilor de tip, este necesar să se continue procesul de organizare şi 
efectuare a instruirilor interne (iniţiat în 2015) utilizându-se personal calificat 
din cadrul DOT şi DRICI, pentru a forma cunoştinţele necesare salariaţilor ce 
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gestionează dosare de omologare de tip, încercări sau înregistrări naţionale. 
Instruirile interne în domeniul procedurilor operaţionale, specifice şi 
instrucţiuni de lucru trebuie efectuate ori de câte ori apare o procedură nouă 
sau este modificată una existentă Aceste instruiri trebuie să ducă la analize şi 
discuţii reale inclusiv la teste ce contează la evaluarea ulterioară a 
personalului. Este necesar să fie efectuate instruiri externe referitoare la 
aplicarea cerinţelor standardelor: SR EN ISO 9001: 2008 (Sisteme de 
management al calităţii), SR EN ISO 19011: 2003 (Ghid pentru auditarea 
sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu), ISO/IEC 17020: 2004 
(Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care 
efectuează inspecţii precum şi ISO 17021 (Cerinţe pentru organisme de 
auditare şi certificare a sistemelor de management).Trebuie efectuate instruiri 
asupra tehnicilor de pilotaj ale vehiculelor pentru inginerii încercători şi piloţii 
de încercare în vederea ridicării nivelului de profesionalism şi de înţelegere a 
comportării reale a vehiculelor supuse încercărilor. 
 În vederea asigurării pregătirii profesionale continue a personalului 
implicat în încercări este necesar crearea unui nucleu de specialişti care să 
participe la sesiunile grupelor de experţi afiliate WP29 de la CEE-ONU. În 
aceste grupe se elaborează efectiv textele reglementare oficiale ce conţin 
prescripţiile tehnice şi participarea la acestea a viitorilor şefi de colective ai 
laboratoarelor va duce la ridicarea nivelului lor profesional şi de competenţă. 
 

 Actualizarea SMC în vederea extinderii numărului de încercări 
evaluate 

 Departamentul gestionează şi aplică un număr de 9 proceduri 
operaţionale, 22 proceduri generale, 20 de proceduri specifice şi un manual al 
calităţii.  
 Având în vedere finalizarea evaluării SMC de către OCP şi obţinerea 
raportului favorabil de conformitate privind păstrarea statutului de serviciu 
tehnic, ne propunem extinderea numărului de încercări evaluate de RAR-OCP 
în conformitate cu cerinţele ISO/CEI 17025:2005 pentru domeniile: R79 CEE-
ONU, R13 CEE-ONU, R13H CEE-ONU, R 39 CEE-ONU, R 28 CEE-ONU, R 51 
CEE-ONU. 
 Trebuie începută o activitate de evaluare a informaţiilor de la clienţi. Se 
poate începe cu întâlniri şi analize făcute cu clienţii interni (DOIIT, OCP, OCS) 
şi se poate extinde ulterior cu clienţii externi (întâlniri cu constructorii, 
carosierii, etc) pentru a aduna informaţiile privind satisfacţia clientului. 
 

 Echipamente de măsură 
 Ca urmare a acţiunii de inventariere şi evaluare a echipamentelor de 
măsură pentru a actualiza baza de date referitoare la funcţionarea şi 
metrologizarea lor s-a constat necesitatea upgradării echipamentelor existente 
şi achiziţionarea unor echipamente noi în vederea aplicării noilor acte de 
reglementare. 
 În acest sens, consider că un nou laborator de securitate pasivă (dotat 
cu stand ancoraje centuri, încercări scaune, absorbţie de energie, protecţie 
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pietoni, etc.) ar putea fi următorul pas în ceea ce priveşte dezvoltarea 
capabilităţii de încercare a DOT.  
 Totodată, în vederea aplicării noilor regulamente WLPT şi RDE trebuie 
stabilit necesarul de echipamente de încercare specifice activităţii de 
determinare a emisiilor poluante şi a consumului de combustibil (Echipament 
portabil de măsurare a emisiilor poluante (PEMS/OBS =PEMS: Portable 
emissions measurement system; OBS: On board system) şi demarată 
procedura achiziţionării acestora. 
 

 Simplificare procedurală şi informatizare 
 Pentru creşterea productivităţii şi a vitezei de reacţie a departamentului 
este vital ca toate activităţile sale să fie integral informatizate, iar schimbul de 
informaţii inclusiv cu clienţii externi să se facă utilizând formatul electronic al 
documentelor pentru toate procesele. Acest program a început din 2011, până 
acum existând deja aplicaţii online pentru activităţile de avizare variante, 
omologare de tip şi înregistrare naţională, iar în prezent este aplicaţia de 
eliberare personalizată a CIV şi de menţinere sub control a evoluţiilor şi 
extensiilor certificatelor de omologare CE de tip a vehiculelor comercializate 
pe piaţa românească. În etapa următoare se vor unifica aplicaţiile informatice 
utilizate de către compartimentul omologări şi se va simplifica procesul 
activităţii de generare a numărului naţional de registru. Generarea numărului 
naţional de registru este o problemă sensibilă deoarece realitatea economică 
şi legislaţia europeană impune ca această activitate să aibă o dinamică foarte 
mare şi pentru care trebuie să obţinem un timp de răspuns foarte bun (max. 
4-5 zile lucrătoare).  

 
Materializarea acestor propuneri va duce la atingerea obiectivului 

principal de creştere a eficienţei, a corectitudinii şi performanţelor activităţilor 
desfăşurate de departament.  

 
Tabelul 3 

 
Indicatorii fizici estimaţi a se realiza la principalele prestaţii 

din activitatea de bază în anul 2016 
 

Nr. 
crt. 

PRINCIPALELE PRESTATII 
DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

U.M.  ESTIMAT 
2016   

0 1 2 3 
1 Omologări individuale vehicule rutiere Nr. 

omologări 78.000 

2 
 
 
 
3 
4 

Eliberări CIV (verificări identitate, 
completări CIV, verificări în baza de 
date, cerificări autenticitate vehicule 
rutiere, atribuire număr de registru) 

Nr. 
prestaţii 1.420.000 

Modificări în CIV Nr. CIV 92.000 
Completări CIV ulterior omologării de tip Nr. CIV 

 
120.000 
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5 Verificări tehnice, inspecţii tehnice la 
vehicule speciale şi inspecţii tehnice 
internaţionale 

Nr. 
prestaţii  363.000 

6 Încercări vehicule rutiere (autovehicule 
+ vehicule tractate) şi teste poluare 

Nr. 
vehicule 1.200 

7 Omologări de tip vehicule rutiere, 
înregistrări naţionale şi omologări CE 

Nr. 
vehicule 2.600 

8 Clasificări pe stele şi verificări anuale 
autocare 

Nr. 
autocare 500 

9 Alte prestaţii (eliberări certificate 
agreere taxi/şcoală, note de constatare, 
certificări autenticitate documente, 
poansonări serii caroserie/motor, etc. 

Nr. 
prestaţii 383.000 

  
 Activitatea de consultanţă tehnică are în vedere:  
 
a. Timpul de răspuns mediu la cererile transmise prin programele 
informatice de către reprezentanţele teritoriale în 2016 nu depăşeşte o zi. 
b. Activităţile efectuate sunt finalizate în ziua solicitării acestora de către 
clienţii RAR. 
c. Stabilirea în 2016 a modului de lucru prin care se verifică activităţile 
DPCT efectuate în reprezentanţele RAR. 
d. Instruirea în 2016 a 90 specialişti RAR pe tema încadrării în norma de 
poluare, a identificării motoarelor şi a eliberării certificatelor CEMT. 
e. Elaborarea în 2016 a unei proceduri operaţionale privind identificarea 
motoarelor. 
f. Elaborarea în 2016 a unui nou flux al consultanţei acordate clienţilor. 
g. Verificarea în 2016 a 10 % dintre fişele din baza de motoare. 
h. Efectuarea în primul semestru 2016 a unui caiet de sarcini pentru 
elaborarea unui program informatic de gestiune a identificării motoarelor. 
i. Publicarea a 6 articole de specialitate în revista Autotest în 2016 
 
 
 

B. Domeniul activităţilor de supraveghere a staţiilor de inspecţie 
tehnică autorizate şi de controale tehnice în trafic 

 
În scopul îmbunătăţirii activităţilor specifice se propun următoarele 

priorităţi pentru anul 2016: 
 

 monitorizarea activităţii staţiilor autorizate pentru efectuarea ITP 
conform prevederilor legale în vigoare; 

 îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi monitorizare a activităţii 
staţiilor de ITP on-line; 

 îmbunătăţirea indicatorilor specifici obţinuţi în cursul anului 2015; 
 urmărirea gradului de incidenţă a riscurilor identificate şi a 

disfuncţionalităţilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite 
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pentru desfăşurarea activităţilor specifice Departamentului ITP-SPNV, 
luarea măsurilor preventive necesare sau a celor de remediere cu cea 
mai mare celeritate; 

 respectarea prevederilor legale referitoare la elaborarea răspunsurilor 
la adresele şi petiţiile repartizate departamentului; 

 colaborarea cu reprezentanţii DRICI, DOIT şi OCS pentru elaborarea 
setului de propuneri legislative de adaptare a OG nr. 81/2000 în 
vederea transpunerii modificărilor impuse de cerinţele Directivei 
2014/45/UE; 

 colaborarea la nivelul instituţiei cu toate departamentele sau 
organismele implicate pentru elaborarea de propuneri legislative 
necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii sau pentru implementarea 
modificărilor şi completărilor impuse de legislaţia comunitară în 
domeniu;  

 în vederea eficientizării şi creşterii nivelului calitativ al activităţii de 
supraveghere a staţiilor de ITP, continuarea la nivel naţional a delegării 
inspectorilor SPNV din cadrul aceluiaşi centru zonal, dintr-un judeţ în 
alt judeţ, eventual cu delegarea acestora dintr-un centru zonal în altul 
şi dacă se consideră necesar pe perioade mai mari, cu acordarea 
diurnelor respective; 

 intensificarea activităţii de control tehnic în trafic concretizată prin 
creşterea numărului de vehicule verificate tehnic în trafic, creşterea 
numărului de acţiuni de control cu tematică specială organizate la nivel 
naţional (verificarea autovehiculelor utilizate pentru transportul de 
persoane în regim de TAXI, verificarea, inclusiv în acţiuni nocturne a 
autovehiculelor care emit un nivel de zgomot excesiv,etc.); 

 creşterea calitativă a activităţii desfăşurate de inspectorii CTT, printr-o 
supraveghere informatică a modului de redactare şi încadrare a 
defecţiunilor în Planul de operaţiuni din RNTR 11; 

 implementarea în aplicaţia informatică a unui modul de evidenţă a 
aparaturii aflate în dotarea autolaboratoarelor, inclusiv a valabilităţii 
buletinelor de verificare metrologică aferente. 
 
      

C. Domeniul activităţilor de cercetare – dezvoltare 
 
 

Se vor continua şi diversifica preocupările  RAR în acest domeniu  şi se 
vor întreprinde măsuri şi acţiuni pentru: 
 continuarea studiilor în vederea determinării Indicatorilor de 

performanţă ai siguranţei rutiere, în conformitate cu metodologia ETSC 
a DGTREN din cadrul Comisiei Europene. 

 continuarea lucrărilor la tema de cercetare în vederea determinării 
riscului de drum, şi anume indicatorului numărul victimelor/miliard 
vehicule x kilometri, fiind necesare date privind numărul mediu de 
kilometri per vehicul; 
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 continuarea studiilor în vederea obţinerii informaţiilor privind parcul 
auto, necesare întocmirii inventarelor de emisie (în format COPERT 4); 

 furnizarea de date pentru estimarea emisiilor directe şi indirecte de gaze 
cu efect de seră din transportul rutier; 

 furnizarea de date pentru estimarea emisiilor directe şi indirecte de gaze 
cu efect de seră din transportul rutier către MMAP, în conformitate cu 
prevederile protocolului de colaborare nr. 5954/RAR, nr. 2020/ANPM, 
nr. 3136/MMP şi nr. 2066821/DRPCIV din 09.07.2012 

 continuarea activităţilor de expertiză tehnică. Această activitate se va 
desfăşura în 8 puncte din ţară - Bucureşti, Oradea, Iaşi, Brăila, Piteşti, 
Ploieşti, Constanţa şi Timişoara; 

 continuarea lucrărilor la studiul cu tema „Sondaj privind caracteristicile 
de mobilitate ale parcului auto din România” 

 reatestarea RAR, prin Departamentul Cercetare, pentru elaborarea 
studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi bilanţuri de mediu, 
raportului de amplasament; 

 acreditarea autolaboratorului de monitorizare a calităţii aerului şi a 
zgomotului ambiental; 

 implementarea activităţii de agreare şi verificare tehnică a mijloacelor 
de transport speciale pentru transportul de mărfuri perisabile; 

 implementarea activităţilor de expertiză tehnică extrajudiciară prin 
formarea unui corp al experţilor tehnici extrajudiciari; 

 elaborarea unor propuneri de proiecte, cu sprijinul Compartimentului 
Fonduri Europene şi managementul Proiectelor, în vederea accesării 
unor surse de finanţare europene nerambursabile. 

 
 

D. Domeniul reglementărilor tehnice şi normelor referitoare la 
vehiculele rutiere, la produsele utilizate la acestea şi participarea la 
activităţile unor organisme interne şi internaţionale în probleme de 

securitate rutieră, poluare a mediului şi calitate 
 
 

 Pentru anul 2016, se au în vedere următoarele: 
1. Activităţi în domeniul reglementărilor: 

- cu privire la legislaţia naţională RAR: 
 elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea 

proiectelor de acte normative naţionale iniţiate de RAR; programul existent de 
lucru include cele 3 acte normative finalizate în cadrul RAR şi transmise pentru 
adoptare (modificare HG 899/2003, OMT modificare RNTR 2 şi 
OMT/OMAI/OMFP privind CIV), cele 5 acte normative în lucru în cadrul RAR 
din 2015 (Lege modificare OG 81/2000 şi OMT modificare RNTR-6, RNTR-7, 
RNTR-8 şi RNTR-9) şi iniţierea unui nou act normativ OMT modificare RNTR-
1); în funcţie de necesităţile MT sau RAR pot fi inițiate şi alte proiecte de acte 
normative; 
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 elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR pentru  proiecte 
de acte normative naţionale iniţiate de alte autorităţi, pentru care se solicită 
poziţia RAR; 

 elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR pentru  iniţiative 
parlamentare referitoare la proiecte de acte normative naţionale, pentru care 
se solicită poziţia RAR; 

 elaborarea actelor administrative necesare promovării actelor 
normative naţionale iniţiate de RAR; 

 după caz; susţinerea poziţiei RAR în diverse reuniuni organizate de 
MT, alte autorităţi sau parlament; 

- cu privire la legislaţia UE: 
 elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea 

mandatelor naţionale cu privire la proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Consiliului UE şi care intră în responsabilitatea RAR (există 3 proiecte în 
lucru, la care se pot adăuga altele noi în funcţie de programul legislativ ale 
UE); 

 elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR privind 
mandatele naţionale cu privire la proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Consiliului UE şi care intră în responsabilitatea altor autorităţi, pentru 
care se solicită poziţia RAR (există 1 proiect în lucru, la care se pot adăuga 
altele noi în funcţie de programul legislativ ale UE); 

 după caz, la solicitarea RPRO sau a altor autorităţi, participarea la  
elaborarea mandatelor naţionale pentru reuniunile COREPER 1 din cadrul 
Consiliului UE pentru actele normative respective; 

 elaborarea, coordonarea elaborării sau participarea la elaborarea 
mandatelor naţionale cu privire la proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Comisiei Europene şi care intră în responsabilitatea RAR (există 9 
proiecte în lucru, la care se pot adăuga altele noi în funcţie de programul 
legislativ ale UE); 

 elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei RAR privind 
mandatele naţionale cu privire la proiecte de acte normative discutate la 
nivelul Comisiei Europene şi care intră în responsabilitatea altor autorităţi 
(există 4 proiecte în lucru, la care se pot adăuga altele noi în funcţie de 
programul legislativ ale UE); 

 participarea, după caz, în conformitate cu mandatul primit din 
partea MT sau a RAR, la reuniuni ale Comitetelor Tehnice, Grupurilor de lucru 
şi Grupelor de Experţi din cadrul Consiliului UE şi al Comisiei Europene (DG 
GROW şi DG ENVI); 

 asigurarea de consultanţă tehnică pentru Serviciul traduceri al 
Comisiei Europene pentru verificarea traducerii în limba română a actelor 
normative UE adoptate; 

- cu privire la legislaţia UNECE: 
 elaborarea sau coordonarea elaborării poziţiei cu privire la  proiecte 

de acte normative privind Acordul de la Geneva din 1997, (există 3 proiecte în 
lucru); 

 participarea la elaborarea poziţiei cu privire la modificările Acordului 
ADR discutate în cadrul WP.15; 
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 participarea, după caz, în conformitate cu mandatul primit din 
partea MT sau a RAR, la reuniuni ale Grupurilor de lucru UNECE (WP.29 şi 
WP.15); 
- continuarea lucrărilor de elaborare a dicţionarului terminologic din legislaţia 
UE şi CEE-ONU. 
 
 2. Activitatea în domeniul cooperării internaţionale 

- stabilirea şi/sau dezvoltarea de contacte bi şi multilaterale cu 
organisme similare din alte state, în special state membre ale Uniunii 
Europene; 

- organizarea participării RAR la lucrările unor organizaţii internaţionale, 
precum şi la diverse seminarii şi conferinţe; 

- asigurarea îndeplinirii procedurilor administrative necesare asigurării 
deplasărilor personalului RAR în  străinătate. 

 
3. Activitatea de instruire şi atestare 
- atestare inspectori ITP: cca 320 atestări; 
- reatestare inspectori ITP: cca. 1700 reatestări; 
- curs pregătitor RNTR 1: cca. 70 certificate; 
- atestarea capacităţii profesionale RNTR 9, studii superioare: cca. 1200 

certificate; 
- atestarea capacităţii profesionale RNTR 9, studii medii:  cca. 1400  

certificate. 
 
4. Alte activităţi  
- coordonarea raportării pentru anul 2015 a emisiilor de CO2 pentru 

autoturisme, respectiv autovehicule comerciale uşoare, în conformitate cu 
legislaţia UE; 

- coordonarea activităţilor interne privind programele IMI S NET şi IMI 
PQ NET; 

- asistenţa acordată entităţilor RAR privind interpretarea şi aplicarea 
legislaţiei (inclusiv organizarea unor sesiuni de instruire specifică); 

- rezolvarea actelor curente (corespondenţă pe probleme specifice cu 
diferite instituţii şi terţi); 

- actualizarea permanentă din punct de vedere legislativ a site-ului 
www.rarom.ro; 

- rezolvarea altor sarcini stabilite de conducerea RAR. 
 

 
E.  Domeniul calităţii 

 
Activităţile ce urmează a se desfăşura în cadrul RAR, în anul 2016, au 

în vedere: 
a) Pentru activitatea specifică de “asigurarea calităţii”: 

 
 Menţinerea sistemului de management al calităţii al RAR, în 

conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008; 
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 Menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial 
(SCIM) conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
400/2015;  

  Consultanţă în vederea  finalizării  documentaţiei SMC a Organismului 
de Certificare Sisteme de Management - Compartiment Autorizări; 

 Monitorizarea riscurilor privind activitățile/operațiunile ce trebuie 
desfășurate de toate structurile organizatorice RAR; 

 Ținerea sub control a registrului riscurilor la nivelul Departamentului 
Asigurarea Calităţii şi la nivel de RAR; 

 Ținerea sub control a raportărilor anuale privind implementarea SCIM, 
conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015; 

 Consultanţă în vederea  finalizării  documentaţiei SMC a 
Compartimentului Încercări din cadrul Departamentului Omologări de 
Tip, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005. Asistenţă la 
implementarea sistemului;    

 Consultanță în vederea menținerii și îmbunătățirii SMC al RAR, în 
conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001: 2008; 

 Consultanţă în vederea întocmirii procedurilor specifice și operaționale 
pentru entitățile RAR; 

 Elaborare Program de instruire pe anul 2016 și Program de audituri 
interne pe anul 2016; 

 Efectuare de audituri interne conform programului de audituri interne 
pentru anul 2016, aprobat de către Directorul General al RAR; 

 Instruire şi atestare, prin firme de specialitate, a auditorilor conform cu 
cerințele standardelor SR EN ISO/CEI 19011: 2011, SR EN ISO 9001: 
2008 şi  cu SR EN ISO/CEI 17025:2005; 

 Participarea regulată la şedinţele Comitetului tehnic ROCASCO şi la alte 
activităţi organizate de către organizaţiile naţionale şi internaţionale de 
specialitate. 

 
b) Pentru activitatea Organismului de Cerificare Sisteme  

(RAR-OCS): 
 

Se are în vedere: 
 
- creşterea încrederii în competenţa tehnică, imparţialitatea şi 

integritatea RAR-OCS; 
- îmbunătăţirea calităţii transportului rutier prin aplicarea în mod eficient 

a reglementărilor în vigoare; 
- creşterea nivelului calitativ al serviciilor prestate; 
- analizarea tuturor reclamaţiilor şi tratarea adecvată a acestora pentru a 

fi rezolvate; 
- actualizarea listelor cu operatorii economici autorizaţi de pe site-ul 

www.rarom.ro; 
- efectuarea auditului intern; 
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- elaborare procedură de autorizare a operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi 
a limitatoarelor de viteză; 

- colaborarea cu reprezentanţii producătorilor de vehicule, componente 
şi dispozitive în vederea instruirii tehnice specifice, cu ultimele variante 
constructive, a auditorilor, pentru creşterea calităţii auditurilor; 

- menţinerea clienţilor certificaţi conform ISO 9001:2008; 
- continuarea activităţilor de audit şi evaluare în vederea: 

o autorizării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
reparaţii, de întreţinere, de reglare a vehiculelor rutiere şi de 
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; 

o autorizării atelierelor de montare, revizii tehnice şi reparare a 
instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL/GNC; 

o autorizării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor 
de viteză; 

o autorizării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
modificări constructive şi/sau de reconstrucţie a vehiculelor 
rutiere; 

o autorizării staţiilor de inspecţie tehnică periodică; 
o certificării sistemelor de management ale calităţii. 

 
c) Pentru activitatea Organismului de Certificare Produse 

(RAR – OCP): 
  

Pentru anul 2016, RAR-OCP îşi propune: 

 desfăşurarea în continuare a activităţii de certificare în 
conformitate cu prevederile SREN ISO/CEI 17065:2013; 

 creşterea încrederii utilizatorilor finali ai produselor certificate; 
 sprijinirea iniţiativelor legislative ale Ministerului Transporturilor; 
 adecvarea procesului de certificare la modificările legislative; 
 menţinerea unei colaborări bune cu celelalte departamente ale 

RAR; 
 continuarea demersurilor pentru crearea unui laborator de 

chimie în RAR; 
 menţinerea şi îmbunătăţirea documentaţiei de sistem de 

management al calităţii; 
 respectarea planurilor de instruire şi de audituri interne; 
 efectuarea a minimum 5 evaluări de laboratoare şi 5 audituri în 

străinătate; 
 instruirea personalului. 
  
Se estimează: 
 eliberarea a 475 certificate de conformitate; 
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 eliberarea a 1220 autorizaţii ambalatori; 
 efectuarea a 425 / 7 supravegheri la certificare / autorizare;  
 comercializarea a 25 Mape cu Documente Informative; 
 
 

 
F. Domeniul control - inspecţii  agenţi economici 

 
 Pentru anul 2016, Departamentul de Supraveghere de Piaţă, pe baza 
legislaţiei existente în domeniu auto, urmăreşte dezvoltarea unei politici de 
supraveghere şi control, care se caracterizează printr-o reacţie rapidă, prin 
prezenţa reprezentanţilor săi pe întreg teritoriu ţării şi prin acţiuni de control, 
concentrate, riguroase şi bine organizate, la nivel naţional şi local. 
 Având în vedere legislaţia existentă, prin care sunt introduse şi măsuri 
contravenţionale, activitatea de supraveghere de piaţă din domeniul auto se 
va concretiza în: 
 1.Asigurarea eficientă a supravegherii de piaţă prin: 

 controlul şi supravegherea operatorilor economici, producători, 
distribuitori de componente auto privind respectarea 
prevederilor Regulamentelor (UE), directivelor (UE), O.G. 
80/2000 aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
O.M.T.C.T. nr.2135/2000; 

 controlul, supravegherea şi îndrumarea operatorilor economici 
care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii 
constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, de 
modificări constructive precum şi activităţi de dezmembrare auto 
autorizaţi/neautorizaţi; 

 controlul şi supravegherea operatorilor economici care importă, 
distribuie, montează şi repară instalaţii de alimentare auto cu 
GPL/GNC; 

 controlul operatorilor economici care importă/comercializează 
vehicule rutiere; 

 controlul operatorilor economici din domeniul auto cu activitate 
de inspecţie tehnică periodică;  

 supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici care 
montează, verifică şi repară tahografe şi limitatoare de viteză 

 acţiuni de control inopinate. 
 

 
G. Domeniul informaticii 

 
 
Pentru anul 2016, pe lângă activitățile cu caracter permanent, se 

propun sau se impun ele însele (din cerințele dezvoltării activității), 
următoarele direcții de acțiune: 
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 Asigurarea funcționării continue a sistemului informatic al 
RAR, a echipamentelor IT și a sistemelor de comunicații, asigurarea 
accesului controlat și sigur al utilizatorilor sistemului la resursele 
acestuia, asigurarea securității datelor și a accesului la ele; 

 Trecerea la exploatarea sistemului de Registratură – 
definitivarea fluxurilor existente, testarea lor, instruirea personalului şi 
exploatarea curentă a fluxurilor existente. Crearea şi testarea, urmată 
de trecere în exploatarea curentă a încă 3-5 fluxuri noi, dezvoltate de 
RAR; 

 Regândirea sistemului de evidență a vehiculelor „dosarul 
vehiculului”, ceea ce înseamnă fie crearea unui sistem de la zero, fie 
remodelarea sistemului actual.  Trebuie să rezulte structuri noi de date, 
aplicații noi, infrastructură nouă; 

 Consolidare capacitate de prelucrare şi stocare, având în vedere 
achiziţiile din anii anteriori (2012-2015), în care s-au procurat, instalat 
şi dat în funcţiune sistemele UCS şi Nexenta se va trece la 
interconectarea sediilor din Griviţa şi Voluntari, constituind Centrul de 
Date consolidat, capabil să facă faţă căderilor locale de servicii de date. 
se va avea în vedere extinderea copierii prin VMware, precum şi 
extinderea sistemelor UCS actuale prin achiziţia de blade-servere, şi 
servere rackabile, instalarea şi darea lor în funcţiune. De asemenea se 
va extinde capacitatea de stocare prin adăugarea de module de stocare 
noi; 

 Regândirea modului de lucru a utilizatorilor în general şi a 
celor cu activitate identică în special. Elaborarea unui studiu 
privind profilul utilizatorilor, a necesităţilor de acces la programele de 
lucru şi a modalităţii de accesare a Centrului de Date(varianta 
consolidată Griviţa + Voluntari). Suplimentar, realizarea unui pilot de 
virtualizare de desktopuri, pentru 200 de utilizatori(clienţi), pentru 
evaluarea reală a  costurilor şi beneficiilor, pornind de la pilotul de 10 
staţii de lucru pus în funcţiune în 2014. Se va aborda în măsura 
disponibilităţii de resurse umane.  

 Extinderea implementării soluţiei generalizate de backup 
(asigurare a datelor). Extinderea soluţiilor de backup puse în funcţiune 
în 2014 – NetBackup şi Avamar. Elaborarea unei strategii de tratare a 
salvărilor de siguranţă în funcţie de importanţa echipamentului, de 
viteza de modificare a datelor, de necesitatea uşurinţei restaurării 
datelor în cazul pierderii accidentale a acestora. De elaborat 
metodologia întocmirii planurilor de salvare a datelor, de verificare a 
validităţii salvărilor(prin restaurarea lor) şi de ţinere a evidenţei 
salvărilor.   

 Pregătirea Centrului de Date Griviţa din clădirea nouă. 
Elaborarea proiectelor sistemelor de climatizare, alimentare electrică, 
anti-incendiu, comunicaţie şi supraveghere; începerea contractării 
etapei de CM conform proiectului. 

 Pregătirea Centrului de date Voluntari – amenajarea spaţiului de 
extindere a camerei severelor actuale pentru a primi echipamentele 
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suplimentare care vor constitui Centrul de Date  Voluntari.  Se are în 
vedere extinderea reţelei electrice interioare(de alimentare 
echipamente şi pentru climatizare), climatizarea, asigurarea contra 
incendiilor, supravegherea, sistemul de comunicaţie internă şi externă. 
De asemenea, configurarea serverelor existente acum, pentru 
preluarea de date şi sincronizarea lor cu Griviţa, verificarea soluţiilor de 
sincronizare adoptate. 

 Analiza şi îmbunătăţirea securităţii sistemului informatic - 
analiza măsurilor de securitate actuale pe categorii de aplicaţii, sistem, 
date şi cu caracter general. Punerea în funcţiune a unui sistem de tip 
SIEM pentru colectarea şi prelucrarea logurilor şi a alertelor de 
securitate din sistemul informatic şi prelucrarea acestora în vederea 
detectării problemelor de securitate (accese neautorizate, încercări de 
penetrare, etc.). Elaborarea unor cerinţe şi propuneri pentru înfiinţarea 
posturilor de securitate în cadrul departamentului şi a sistemului 
informatic RAR. Dar mai ales punere în aplicare a sistemului de 
securitate, cu personal dedicat special securităţii sistemului informatic. 
Absolut necesară consultanţa tehnică externă. 

 Studiu privind crearea unui Centru de Date(virtual) extern 
RAR, prin implementarea unei aplicaţii de test, sau modificarea uneia 
existente, în lucru, pentru a o putea plasa într-un Centru de Date 
exterior RAR. O posibilă aplicaţie ar putea fi culegerea de date de 
reparaţii de la service-uri; creat un portal extern pe care să se 
conecteze service-urile, iar datele acumulate acolo,  preluându-le şi 
prelucrându-le în RAR. Se va aborda în măsura disponibilităţii de 
resurse umane. Este de dorit apelarea la consultanţă tehnică externă 
de specialitate. 

 Colaborarea cu entităţile din afara RAR şi oferirea de servicii 
informatice contra cost. Elaborarea filosofiei de tratare, a 
metodologiei de taxare şi elaborarea procedurilor de tarifare şi a 
valorilor specifice activităţilor prestate.  

 Realizarea/înfiinţarea unui colectiv care sa asigure 
servicedesk intern, în RAR – eventual un centru unic apelat printr-
un număr unic şi distribuire de solicitări către Centrele Zonale. 

 Angajarea de personal specializat în tehnologiile informatice 
folosite in RAR, atât pentru asigurarea administrării sistemului, cât şi 
pentru dezvoltarea de programe de aplicaţii. Atât pentru eliminarea 
unora din deficienţele semnalate de auditul intern, dar şi pentru 
implementarea managementului operaţional şi a lucrului pe proiecte, 
cu pontarea pe activitate. 

 Planificarea şi efectuarea instruirii personalului DTIC actual în 
specialităţile în care activează. De asemenea, pregătirea utilizatorilor 
externi DTIC, ce folosesc programele dezvoltate sau întreţinute de 
DTIC, sau care sunt de interes general în RAR. 

 Monitorizarea software-ului folosit în RAR – de descris 
conceptual tratarea utilizării software-ului în RAR, atât a celui 
achiziţionat din exterior – sisteme de operare, antiviruşi, gen office, 
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adobe, Oracle, etc., cât şi a celui elaborat în cadrul RAR – programe 
instalate pe calculatoare, pe servere, pe echipamente de comunicaţie, 
etc. De stabilit cine gestionează software-ul, cine îl instalează, cine îi 
verifică funcţionarea, dacă în cadrul întreţinerii periodice a tehnicii de 
calcul se verifică ce software este instala pe calculatorul respectiv, dacă 
este licenţiat, dacă este cazul să fie instalat şi utilizat pe acel calculator, 
etc. 

 Extinderea sistemului WiFi pentru clienţii/vizitatorii RAR – atât 
în reprezentanţele RAR, cât şi în Griviţa şi Voluntari. În reprezentanţe 
se pune problema construirii infrastructurii(instalarea Punctelor de 
Acces WiFi, conectarea lor la reţeaua de calculatoare a RAR, 
configurarea lor, etc.). În Centrul de Date este necesară configurarea 
echipamentelor de acces, extinderea accesului la Internet. În sediile 
din Griviţa şi Voluntari trebuie adăugate AP-uri şi includerea lor în 
sistem; asigurarea capacităţii de accesare a Internetului. Existenţa AP-
urilor creează posibilitatea de utilizare a unor aplicaţii mobile(pentru 
tablete/smartphone) dezvoltate special pentru identificare/verificarea 
status-ului vehiculelor la IGPR, sau alte aplicaţii.  

 Elaborarea măsurilor şi a acţiunilor de îndeplinit pentru 
remedierea deficienţelor depistate de auditul intern şi 
implementarea lor – se trece la următoarea etapă(pentru anul 2016) 
din ”Planul de acţiuni şi calendarul de rezolvare a constatărilor auditului 
intern”. 

 Elaborarea procedurilor necesare activităţii DTIC – s-a elaborat 
o listă de proceduri de elaborat pentru fiecare entitate din cadrul DTIC, 
urmând a se elabora progresiv procedurile propuse. 

 Extinderea colaborării cu entităţile externe (asiguratori, DRPCIV, 
IGPR, ISCTR, etc.) bazat pe servicii web şi programe de aplicaţie care 
folosesc datele primite prin servicii. De asemenea, monitorizarea 
datelor puse la dispoziţie prin serviciile web care dau date de la RAR. 

 Aducerea la zi sau elaborarea politicilor IT (utilizare resurse, 
securitate, utilizare software, etc.). 

 Reorientarea accesului reprezentanţelor la date – orientarea 
spre consumatori de servicii informatice, conectare flexibilă, 
posibilitatea de a se orienta şi exploata alte surse de date. Implică o 
re-gândire a sistemului de comunicaţii şi eventual a aplicaţiilor, cu 
orientarea spre tehnologiile de cloud. 

 Concentrarea/consolidarea bazelor de date şi a aplicaţiilor, în 
scopul unificării depline a funcţionării aplicaţiilor pe o singură bază de 
date şi crearea premiselor pentru dezvoltarea de noi aplicaţii. 

 Reorientarea generării de rapoarte de toate genurile solicitate 
de diverse structuri din RAR, pentru care acum se dezvoltă mici 
programe specifice. Eventual utilizarea de instrumente software 
specializate cum ar fi Crystal Reports, SQL Reports, etc. 

 Sistem integrat de comunicaţii în RAR. WiFi şi comunicaţii, trecere 
în RAR la VoIP pentru  comunicaţii de telefonie şi transmisii de date, 
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integrat cu utilizarea smartphone-urilor pentru telefonie internă, 
externă şi prin WiFi. 

 Programarea întreţinerii tehnicii de calcul din RAR – întocmire 
planificare de întreţinere a calculatoarelor, imprimantelor, UPS-urilor 
din fiecare reprezentanţă, cu data concreta propusă pentru efectuare, 
discutare cu şefii de reprezentanţă şi punere de acord, transmitere la 
Bucureşti, raportare periodică a îndeplinirii întreţinerii programate. De 
întocmit un plan de operaţii de întreţinere pentru fiecare tip de 
echipament(calculator, laptop, tableta, imprimată, UPS cu estimarea 
unui timp de efectuare) şi a unui formular de întreţinere care să fie 
semnat de către utilizatorul echipamentului, iar cele care nu au un 
utilizator clar definit, de către şeful de reprezentanţă. 

 Elaborare metodologie generală de elaborare a programelor – 
elaborare modele de cereri de programe sau modificări de programe, 
modele de documentaţie pentru elaborarea programelor (ce ar trebui 
să conţină, cui se adresează fiecare parte din documentaţie, etc.), 
modele de planuri de testare, modele pentru documentaţia de avizare 
internă şi cu beneficiarul, de implementare în producţie, etc., a 
organizării monitorizării etapelor în care se află programele, de aplicare 
a principiilor de management a proiectelor(desemnare de responsabil 
de proiect, echipă de management, etc.). 

 Elaborarea de planuri de revenire din dezastru – elaborate 
scenarii de posibile dezastre sau ieşiri din activitate a unor 
echipamente, sisteme informatice, inventarierea consecinţelor 
rezultate, ce măsuri trebuie luate, ce materiale, piese de schimb, date  
ar trebui să existe pregătite pentru reluarea cât mai rapidă a 
funcţionării, cum se verifică funcţionarea după revenirea din dezastru, 
reluarea normală a activităţii. 

 Monitorizare tratare documente şi sarcini trasate – în afara 
CONFLUENCE-ului, în cadrul DTIC, cererile de programe, grupuri de 
lucru, rezultatele testărilor interne, alte activităţi. 

 Dezvoltarea de programe pentru DOIIT – pentru monitorizarea 
instantanee a evoluţiei vehiculului în cadrul activităţilor RAR; 
îmbunătăţirea sistemului de programare a activităţilor prin utilizarea 
serviciilor de tip „robot”, în vederea scăderii numărului de operatori 
CallCenter; îmbunătăţirea sistemului de evaluare a activităţii; utilizarea 
în activitatea curentă a terminalelor mobile(tabeltă, smartphone, etc.); 
alte programe la cerere.  

 Dezvoltarea de programe pentru DOT – pentru tipărirea completă 
a CIV-ului, atât pentru omologările de tip, atât în Griviţa, cât şi în 
reprezentanţele RAR; de îmbunătăţirea a omologării de tip; alte 
programe la cerere.  

 Dezvoltarea de programe pentru DSP – pentru îmbunătăţirea 
sistemului de monitorizare şi colectare a datelor staţiilor TLV şi, 
ulterior, a celor de GPL; monitorizarea activităţii de inspecţie a agenţilor 
economici; de integrare cu celelalte structuri din RAR cu care trebuie să 
colaboreze(ITP-SPNV şi OCS); alte programe la cerere.   
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 Dezvoltarea de programe pentru OCS – pentru îmbunătăţirea 
monitorizării activităţii auditorilor, pentru preluarea informaţiilor de 
sancţionare a agenţilor economici de către DSP în vederea utilizării în 
procesul de auditare; pentru dezvoltarea unui sistem online necesar 
desfăşurării procesului de audit pentru autorizarea agenţilor economici; 
alte programe la cerere. 

 
 

H. Domeniul investiţiilor 
 
 

Obiectivele de investiţii detaliate pe care RAR şi le propune spre 
realizare în anul 2016 sunt prezentate în Anexa nr.4. 

 
Şi pentru anul 2016 RAR îşi păstrează orientarea activităţii de investiţii 

spre îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în reprezentanţe, prin construirea unor 
sedii noi sau amenajarea unor construcţii existente. Pe lângă această 
orientare, eforturile materiale sunt canalizate şi pentru achiziţia unor aparate 
de diagnosticare şi instalaţii tehnologice menite a asigura o cât mai bună 
dotare faţă de cerinţele reglementărilor în vigoare. 
  
 Planul de Investiții pe anul 2016 cuprinde un volum echilibrat de 
investiţii, in concordanta cu actualitatea economica şi este determinat pe baza 
necesităţilor reale ale RAR. Evoluţia concretă a regiei va determina renunţarea 
la unele achiziţii sau reorientarea investiţiilor în funcţie de activităţile care se 
vor dezvolta sau vor involua în viitor. 
 
 S-a prevăzut realizarea investițiilor pentru realizarea unor sedii noi 
pentru reprezentantele RAR Dâmbovița, RAR Gorj, RAR Satu-Mare şi RAR 
Teleorman,  dacă situaţia economică va permite se vor aborda şi alte investiții 
în reprezentanţe noi. 
 

Aceste sedii se vor construi sau amenaja pe baza unui proiect tip ce a 
fost actualizat (RAR DB, RAR GJ şi RAR SM) urmează a fi actualizat (RAR TR). 
Adaptarea s-a efectuat / se va efectua în funcţie de condiţiile specifice fiecărei 
locaţii (adaptare la teren) şi mărimea reprezentanţei, impusă de complexitatea 
activității desfăşurate.  

 
De asemenea se vor realiza amenajări sau efectua reparații şi 

îmbunătăţiri la reprezentantele judeţene, fiind deja în curs lucrări proiectare 
sau execuție la RAR Tulcea, RAR Vaslui, RAR Voluntari si sediul central din 
Calea Griviței unde este prevăzut a se realiza un imobil (Ds+P+5E) constând 
într-o parcare supraetajata şi un corp de birouri. 

Lucrările din reprezentante se vor axa pe următoarele categorii:  
- reabilitarea zonelor de lucru cu clienții: platforme betonate, rigole, 

pardoseli hala, săli de aşteptare, crearea de fluxuri tehnologice optime; 
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- reabilitarea zonelor de lucru ale salariaților: hidroizolații, instalații 
termice si sanitare, igienizări birouri; 

- reabilitarea zonelor de interes general si pentru asigurarea siguranței 
umane şi a bunurilor: modernizări posturi trafo, canalizări, împrejmuiri, 
porți acces, sisteme de detecție si alarmare etc. 

 
Totodată, în măsura posibilităţilor se va încerca obţinerea de terenuri 

(prin cumpărare sau concesionare) pentru construcția în viitor şi a altor sedii 
de reprezentante în proprietatea  RAR. Reprezentantele pentru care se 
dorește mutarea în sedii corespunzătoare sunt RAR Botoșani, RAR Buzău, RAR 
Constanta, si RAR Cluj (exista varianta extinderii sau varianta relocării). 

Nu este exclusa nici varianta achiziției unor imobile deja edificate de tip 
hala / hala cu corp administrativ care sa poate fi adaptate cerințelor RAR cu 
efort minim. 

Se are în vedere şi achiziția unor terenuri de mici suprafețe, adiacente 
sediilor reprezentantelor RAR, in vederea redimensionării acestor 
reprezentanţe si eficientizării fluxurilor activităţilor (RAR Caras Severin sau 
RAR Maramureş).  

 
În domeniul utilajelor şi aparatelor de măsura se are în vedere in 
vedere achiziția sau modernizarea: 

- Diverse standuri de încercări: 
 Stand măsurare frâne şi jocuri în articulații 
 Stand pentru măsurarea comportamentului structurilor mecanice 

supuse solicitărilor statice şi quasistatice. 
 Stand încercare puncte ancorare centuri siguranţa 
 Stand încercare rezistenta scaune 
 Stand măsurare compresibilitate şi rezistenţa la forfecare  garnituri 

frână 
- Îmbunătăţirea dotărilor Laboratorului de Încercări Securitate Rutieră de la 
RAR Voluntari. 
- Completarea dotării reprezentanţelor cu aparatură şi utilaje specifice 
activităţii precum şi înlocuirea celor uzate: analizoare gaze, opacimetre, 
echipamente pentru certificarea autenticităţii vehiculelor, echipamente pentru 
certificarea autenticităţii documentelor, echipamente pentru poansonat 
numere de identificare, platforme de cântărire, cricuri mobile pentru 
suspendare axe, aparate de verificat transparenta, diverse standuri de 
încercări echipamente/componente auto (oglinzi retrovizoare, emisii aer 
condiționat, alunecare laterala, timp răspuns frânare remorci, măsurarea 
transmitanţei pentru parbrize etc.). 
 

Pentru sectorul informatic,  programul de investiţii prevede în general 
achiziţii de echipamente de comunicaţie pentru îmbunătăţirea vitezei de lucru 
în reţea, sisteme performante de stocare de date, de mare capacitate, care să 
facă faţă volumului mereu în creştere al acestora, soft şi licenţe pentru softul 
existent, consultanţă şi training al personalului necesare exploatării bazei 
materiale din dotare. 
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Se va pune accent pe securizarea serverelor şi a comunicaţiilor din 
reţeaua proprie şi se va avea în vedere dotarea cu echipamente pentru 
prelucrarea documentelor (scanere, imprimante matriciale, inkjet şi laser, 
cititoare de coduri de bare). 

 
Se vor îmbunătăţii în continuare condiţiile de muncă prin achiziţia de 

aparate aer condiţionat, uşi rulou pentru accesul în hală, montarea de 
minicentrale termice, cabine interioare şi exterioare halei şi se va eficientiza 
munca de birou prin dotarea cu telefax-uri şi copiatoare.  

 
În cadrul Planului Anual al Achiziţiilor Publice se au in vedere o serie de 

dotări şi achiziţii, astfel: 
La secţiunea lucrări de reparaţii şi igienizări sunt prevăzute a se realiza 

o serie de activităţi în general de renovare, pentru aducerea la parametrii 
iniţiali a  birourilor şi halelor în care îşi desfăşoară activitatea personalul RAR. 
Aceste lucrări includ tencuieli, vopsitorii, reparaţii de tâmplărie, înlocuiri de 
obiecte sanitare, etc, . 

Secţiunea privind achiziţiile pentru activităţile curente cuprinde toate 
articolele consumabile (combustibili lubrifianţi, diluanţi, săpunuri, detergenţi, 
articole de papetărie, tonere, riboane, cartuşe, etc.), articole de papetărie 
(hârtie de scris şi pentru copiatoare, pixuri şi creioane, agrafe, capse, etc. ) 
formulare şi tipizate cu şi fără regim special, echipamente de protecţia muncii 
(salopete, hanorace, mănuşi, cizme, etc.), piese şi anvelope auto, materiale 
de construcţii pentru realizarea de reparaţii şi renovări în regie proprie 
(ciment, gips, nisip, gips carton, var, gresie, faianţă, mortaruri, etc.), scule 
electrice, electrotehnice  şi electronice, achiziţiile de servicii de curăţenie, de 
servicii tipografice, servicii de asigurări, servicii de transport, servicii de audit, 
servicii de monitorizare presă, servicii de furnizare apă potabilă în regim 
“water cooler” precum şi orice fel de articole care nu fac obiectul activităţii de 
investiţie. 

 
 

   În ceea ce priveşte activitatea Serviciului Mentenanţă, pentru anul 
2016 se are în vedere:  
 
1. Menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor din dotarea RAR – RA: 

- aparatură diagnosticare: 397 buc. (standuri frânare, detectoare 
jocuri, analizoare, opacimetre, traductori turaţie ş.a.) 

 - sisteme automate de închidere: 309 buc. (uşi, porţi, bariere) 
- centrale termice, centrale climatizare, chillere, aparate de condiţionat 
aer: 289 buc. + aparate aer condiţionat reprezentanţe 
 

2. Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor tehnologice la 42 de 
reprezentanţe 

- reţele electrice, posturi de transformare, grupuri electrogene, tablouri 
generale de distribuţie şi forţă, reţele canalizare alimentări cu apă, 
reţele alimentări cu gaze, sisteme de ventilaţie 
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3. Întreţinere, revizii şi reparaţii la utilaje, instalaţii tehnologice şi clădiri sediul 
Central, Voluntari şi reprezentanţe judeţene 
4. Exploatare şi deservire centrale termice, staţii pompare, staţii pompare ape, 
hidrofoare, PSI, instalaţii tehnologice sediul Central şi Voluntari 
5. Îndrumare, urmărire şi rezolvarea problemelor de mentenanţă la 
reprezentanţele judeţene pentru echipamente şi instalaţii tehnologice 
6. Reparaţii şi revizii tehnice cu înlocuiri de piese în situaţii de avarie la 
standuri, detectoare şi alte echipamente de diagnosticare 
7. Înlocuiri seturi de role ale standurilor de frânare, role cu înveliş asfaltic la 
20 de reprezentanţe judeţene (20 buc. standuri de frânare) 
8. Mutări de sedii de reprezentanţe cu pregătirea, instalarea, punerea în 
funcţiune, recepţia şi predarea echipamentelor de diagnosticare, utilajelor şi 
instalaţiilor tehnologice:  
9. Lucrări de realizarea unor obiective: 

- lucrări pentru desfiinţare clădiri anexe C7, C8, C9, C11, C13, C14; 
- lucrări de reparaţii instalaţii exhaustare/introducere aer în spaţii 
birouri; 
- lucrări de reparaţii şi revizii instalaţii electrice, coloane alimentare şi 
distribuţie, circuite trifazate hale Griviţa şi Voluntari; 

 - parcare pe 3 nivele, 700 mp, sediul Central; 
- compartimentare pe orizontală şi verticală, reamenajare spaţii sediul 
Griviţa; 

 - extindere pe verticală birouri hală inspecţie sediul Griviţa; 
 - reparaţii acoperiş  sediul Central; 

- reparaţie tablou general şi tablouri distribuţie cu înlocuiri 
echipamente; 

 - reparaţii hidroizolaţii hale Voluntari, 1.700 mp; 
 - reparaţii staţie preparare ape uzate Voluntari; 

- reparaţii cu refacere pardoseli hală(răşini epoxidice) reprezentanţe 
judeţene; 
- reparaţie tablouri distribuţie TD1, TD2 şi TFL-uri hale cu înlocuire 
echipamente şi circuite alimentare Voluntari; 
- reparaţie luminatoare hale Voluntari; 
- reparaţie instalaţii sanitare cu înlocuire obiecte sanitare, coloane, 
conducte, armături, ş.a. pavilion administrativ P+4 Voluntari;  
- reparaţii şi igienizări pereţi şi tavane hale Voluntari; 
- reparaţii platforme betonate, parcări şi asfaltări Voluntari; 
- reparaţii cu înlocuire tubulatură reţea canalizare apă menajeră şi ape 
pluviale cca. 350 ml Voluntari; 
- perdele aer cald uşi acces hale industriale Voluntari – 16 buc.; 
- perdele aer cald uşi acces hale industriale Griviţa – 4 buc.; 
- reparaţii gard stradal sediul Griviţa; 
- reparaţii instalaţie electrică forţă atelier Mentenanţă cu înlocuire 
tablouri distribuţie şi forţă. 
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2. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
(conform bugetului de venituri şi cheltuieli   

propus spre aprobare în Consiliul de  Administraţie) 
 
 
Având la bază: 
 

- specificul activităţii RAR, prestări servicii către terţe persoane; 
- rezultatele economico-financiare  la nivelul anului 2015; 
- estimările privind evoluţia în perspectiva anului 2016 a cerinţelor 

beneficiarilor prestaţiilor RAR; 
- nivelul inflaţiei estimat pentru anul 2016; 
- menţinerea structurii obiectului de activitate la nivelul înregistrat în 

anul 2015; 
- evaluările privind cheltuielile necesare efectuării prestaţiilor 

estimate;  
- cerinţele minime de investiţii pentru dezvoltarea bazei tehnico-

materiale; 
 
Pentru anul 2016  s-a propus spre aprobare către Consiliul de 

Administraţie  Bugetul de Venituri şi Cheltuieli prezentat în Anexa 
nr.5. 
- venituri totale estimate:   293.092,00  mii lei  
- cheltuieli totale estimate: 225.304, 00 mii lei. 

 
 

                                                                                                                                       
  
 

 
CONCLUZII 

 
 
 

Datele sintetice prezentate în raportul  asupra activităţii desfăşurate de 
Regia Autonomă – REGISTRUL AUTO ROMÂN în anul 2014, scot în evidenţă 
faptul că aceasta s-a desfăşurat în condiţii bune, în concordanţă cu obiectul 
de activitate prevăzut în H.G. nr. 768/1991 şi în conformitate cu prevederile 
legislaţiei care reglementează activitatea specifică regiei. 
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