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LEGITIMAȚIE DE SERVICIU – PENTRU CONDUCĂTORUL AUTO

LIPSA LEGITIMAȚIEI DE SERVICIU- AMENDĂ DE LA 8.000-12.000LEI

! UNTRR vă recomandă să verificați înainte de fiecare cursă dacă conducătorul auto are
legitimația de serviciu la el.
Pentru a fi valabilă legitimația trebuie:
•

să conțină o fotografie

•

să fie trecut numărul contractului de muncă

•

să fie vizată semestrial

! UNTRR vă recomandă să verificați dacă la bordul vehiculului dețineți și următoarele acte:
1) copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier
2) documentul de transport – C.M.R. toate celelalte documente specifice, prevăzute
de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier.
3) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul
de transport efectuat;
4) contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în
cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing,
după caz;
5) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr.
1072/2009, după caz.
6) autorizațiile de transport sau autorizația CEMT (dacă este cazul)

LEGITIMAȚIE DE SERVICIU

Conform HOTĂRÂRI nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21
octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa
transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune
pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011
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Cadrul legislativ:
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LEGITIMAȚIE DE SERVICIU – PENTRU CONDUCĂTORUL AUTO
privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul
constatării acestor încălcări

Art. 4
Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr.
1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr.
1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii, dacă
acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie
infracţiuni:
C:\Users\Lorena\sintact 3.0\cache\Legislatie\temp204140\00146249.HTM57.2.legitimaţia de

serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al
operatorului de transport;
77.2.legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al întreprinderii;
Art. 7
(1)Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la
12.000 lei.
(2)Sancţiunile contravenţionale se aplică:
a)operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont
propriu român/române sau străin/străine, după caz, pentru faptele prevăzute la
art. 4 pct. 57 şi 77;
Art. 57
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi aplicarea sancţiunilor se face de
către:
a)inspectori ISCTR;
b)poliţişti rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic în lipsa personalului prevăzut la lit.
a), în cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 4 pct. 57 și 77

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite
prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere aprobate de Ordinul
980/2011
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Cadrul legislativ pentru obligația de a deține Legitimație de serviciu
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LEGITIMAȚIE DE SERVICIU – PENTRU CONDUCĂTORUL AUTO

CAPITOLUL V: Efectuarea transporturilor rutiere
SECŢIUNEA 1: Efectuarea transportului rutier naţional de mărfuri
SUBSECŢIUNEA 1: Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri
Art. 39
(3)Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de
mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:
a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
SUBSECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri
Art. 42
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de
mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:
a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;
SECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri
SUBSECŢIUNEA 1: Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri
Art. 44
Suplimentar faţă de documentul de transport prevăzut la art. 43 alin. (2), în cazul
transportului rutier contra cost de mărfuri, la bordul autovehiculului trebuie să se mai afle:
a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul
doveditor privind punerea la dispoziţia operatorului de transport a conducătorului
auto;
SUBSECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier în cont propriu de mărfuri
Art. 49

a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto sau documentul
doveditor privind punerea la dispoziţia operatorului de transport a conducătorului
auto;
SUBSECŢIUNEA 12: V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate speciale
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Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de
mărfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle:
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Art. 70
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:
c)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al operatorului de transport rutier;
SUBSECŢIUNEA 13: V.3.1.3 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii
ocazionale
Art. 77
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:
a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al operatorului de transport;
SUBSECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane
Art. 81
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de
persoane, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:
a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;

SUBSECŢIUNEA 13: V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii
ocazionale în trafic internaţional
Art. 101

a)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al operatorului de transport rutier;
SUBSECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane
Art. 109
(2)Calitatea de angajat al întreprinderii se dovedeşte prin legitimaţia de serviciu,
valabilă
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(4)Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier internaţional
contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:
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CAPITOLUL VII: Obligaţiile întreprinderilor de transport în cont propriu, a operatorilor de
transport şi a operatorilor economici care efectuează activităţi conexe transportului rutier
SECŢIUNEA 1: Obligaţiile întreprinderilor de transport în cont propriu
Art. 133
ş)să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier în cont
propriu a următoarelor documente:
ii)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa
nr. 42 la prezentele norme metodologice;
Model LEGITIMAȚIE DE SERVICIU Anexa nr. 42:
OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER/ÎNTREPRINDERE DE TRANSPORT RUTIER ÎN
CONT PROPRIU
........................................................
LEGITIMAŢIE DE SERVICIU
- CONDUCĂTOR AUTO FOTO

Numele: .....................................
Prenumele: .................................
Nr. contract de muncă: .................. *

*Se va înscrie nr. de înregistrare al contractului de muncă la operatorul de
transport/întreprindere

Sem. I

Sem. I

Sem. I

Sem. I

Anul ........

Anul ........

Anul ........

Anul ........

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.

Sem. II

Sem. II

Sem. II

Sem. II

Anul ........

Anul ........

Anul .......

Anul ........

L.S.

L.S.

L.S.

L.S.
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(VERSO)

