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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor þãri terþe
pentru importul de ecvidee
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor,
vãzând Referatul de aprobare nr. 156.470 din 14 iunie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
regionalizarea anumitor þãri terþe pentru importul de ecvidee,
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului
ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 1 iulie 2002.
Nr. 272.
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ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
privind regionalizarea anumitor þãri terþe pentru importul de ecvidee
România avizeazã importul de ecvidee din regiunile þãrilor terþe menþionate în anexa la prezenta normã sanitarã
veterinarã.
ANEXÃ
la norma sanitarã veterinarã
REGIUNI
ale þãrilor terþe din care România avizeazã importul de ecvidee [(conform art. 13 alin. (2)
din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 65/2002]

1. Brazilia
Statele: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran‡,
S‹o Paulo, Mato Grosso do Sul, Goi‡s, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Esp’rito Santo, Rond—nia, Mato Grosso.
2. Costa Rica 1)
Aria metropolitanã din San JosŽ.
3. Columbia 1)
Aria metropolitanã din Bogota
4. Egipt
Provinciile din Alexandria, Beheira, Kafr el Sheikh,
Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia,
Kalioubia, Ishmailia, Sinai Nord, Sinai Sud, Cairo (cum ar fi
Marele Cairo, inclusiv oraºul Giza), Suez, Marsa Martrouh,
Fayoum, Giza ºi Beni Suef
5. Kârgâsztan 4)
Regiunea Issyk-Kul
6. Peru 1)
Aria metropolitanã din Lima
7. Rusia
a) Provinciile: Kaliningrad, Arkhangelsk, Vollogda,
Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir,
Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moscova, Orjol, Riasan,
Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod,
Voroneg, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd,
Penza, Saratov, Uljanovsk, Rosotov, Orenburg, Perm ºi
Kurgan
b) Regiunile Stavropol ºi Krasnodar
c) Republicile Karelia, Marij-El, Mordovia, Chuvachia,
Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabar-dino-Balkaria,
Severnaya Osetia, Ingushetia ºi Karachaevo-Cherkesia
8. Turcia 2)
Provinciile din Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli
ºi Tekirdag
9. Venezuela 1)
Aria metropolitanã din Caracas
10. Africa de Sud 3)
Aria metropolitanã din Cape Town, delimitatã dupã cum
urmeazã:
a) limita de nord: ºoseaua Blaauwberg (M14);
b) limita de est: ºoseaua Koeberg (M14), ºoseaua
Plaatekloof (M14), autostrada N7, autostrada N1 ºi autostrada M5;
c) limita de sud: ºoseaua Ottery, drumul Prince
GeorgeÕs, ºoseaua Wetton, ºoseaua Riverstone, ºoseaua
Tennant, drumul Newlands, ºoseaua Paradise, nodul rutier
Union spre Newlands Forestry Station ºi trecerea Echo
Gorge din Table Mountain spre Camps Bay;
d) limita de vest: linia de coastã dinspre Camps Bay
spre ºoseaua Blaauwberg

11. Arabia Sauditã Ñ întreg teritoriul excluzând zonele
de protecþie ºi de supraveghere stabilite conform art. 13
alin. (2) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei
ºi pãdurilor nr. 65/2002, delimitate astfel:
a) Zone de protecþie:
1. Provincia Jizan Ñ întreaga provincie, exceptând partea de nord a postului de control rutier Ash Shuqaiq de pe
ºoseaua nr. 5 ºi nordul ºoselei nr. 10
2. Provincia Asir:
ii(i) partea provinciei delimitatã de ºoseaua nr. 10 între
Ad Darb, Abha ºi Kamis Mushayt la nord,
exceptând cluburile ecvestre ale bazelor aeriene ºi
militare;
i(ii) partea provinciei delimitatã la nord de ºoseaua nr. 5
dinspre Kamis Mushayt trecând prin Jarash, Al Utfah
ºi Dhahran Al Janoub spre limita cu provincia
Najran;
(iii) partea provinciei delimitatã la nord de ºoseaua dinspre Al Utfah trecând prin Al Fayd spre Badr Al
Janoub (provincia Najran)
3. Provincia Najran:
ii(i) partea provinciei delimitatã de ºoseaua dinspre Al
Utfah (provincia Asir) spre Badr Al Janoub ºi spre
As Sebt, precum ºi dinspre As Sebt prin Wadi
Habunah spre intersecþia cu ºoseaua nr. 177 între
Najran ºi Riyadh spre nord ºi dinspre aceastã intersecþie pe ºoseaua nr. 177 în direcþia sud spre intersecþia cu ºoseaua nr. 15 dinspre Najran spre
Sharourah;
i(ii) partea provinciei de la sudul ºoselei nr. 15 între
Najran ºi Sharourah ºi graniþa cu Yemen
b) Zone de supraveghere:
1. Provincia Jizan Ñ partea provinciei de la nordul postului de control rutier Ash Shuqaiq de pe ºoseaua nr. 5
controlatã de postul de control rutier Al Qahmah ºi nordul
ºoselei nr. 10
2. Provincia Asir:
ii(i) cluburile ecvestre ale bazelor aeriene ºi militare;
i(ii) partea provinciei dintre graniþa zonei de protecþie ºi
ºoseaua nr. 209 dinspre Ash Shuqaiq spre postul
de control rutier Muhayil de pe ºoseaua nr. 211;
(iii) partea provinciei dintre postul de control rutier de pe
ºoseaua nr. 10 la sud de Abha, oraºul Abha ºi postul de control Ballasmer la 65 km de Abha pe
ºoseaua nr. 15 în direcþia nord;
(iv) partea provinciei între Kamis Mushayt ºi postul de
control rutier de la 90 km de Abha pe ºoseaua

1)
2)

Este avizatã doar reintrarea cailor înregistraþi în România dupã ce au fost exportaþi temporar în aceste teritorii.
Sunt avizate doar intrarea temporarã în România a cailor înregistraþi ºi reintrarea cailor înregistraþi în România dupã ce au fost exportaþi
temporar în aceste teritorii.
3) Sunt avizate doar admisia temporarã ºi importul permanent în România al cailor înregistraþi.
4) Este avizat doar importul permanent în România al cailor înregistraþi.
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nr. 255 spre Samakh ºi postul de la Yarah, 90 km
de Abha pe ºoseaua nr. 10 în direcþia Riyadh;
i(v) partea provinciei de la sud de o linie virtualã între
postul de control rutier de la Yarah pe ºoseaua
nr. 10 ºi Khashm Ghurab pe ºoseaua nr. 177
deasupra graniþei provinciei Najran

3

3. Provincia Najran Ñ partea provinciei de la sud de o
linie între postul de control rutier de la Yarah pe ºoseaua
nr. 10 ºi Khashm Ghurab pe ºoseaua nr. 177 dinspre
graniþa provinciei Najran pânã la postul de control rutier
Khashm Ghurab, la 80 km de Najran, ºi vestul ºoselei
nr. 175 în direcþia Sharourah.

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor
ºi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate
în trafic naþional
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 105/2000, ale Ordonanþei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea
unor instituþii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 3/2002, ale Hotãrârii
Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Rutiere Române Ñ A.R.R. ºi ale Hotãrârii
Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinþarea ºi funcþionarea Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ, republicatã,
în temeiul dispoziþiilor art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor ºi microbuzelor utilizate
pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naþional, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ ºi
Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 27 martie 2002.
Nr. 458.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind clasificarea pe categorii a autobuzelor ºi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane
prin servicii regulate în trafic naþional
Scopul
Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice au ca scop
stabilirea condiþiilor ºi criteriilor pe baza cãrora se elibereazã certificatele de clasificare pe categorii de confort ºi
însemnele corespunzãtoare clasificãrii acordate autobuzelor
ºi microbuzelor destinate transportului public de persoane
prin servicii regulate în trafic naþional, în vederea protecþiei
pasagerilor ºi a creºterii calitãþii serviciilor de transport
public rutier de persoane.
Domeniul de aplicare
Art. 2. Ñ Clasificarea pe categorii a autobuzelor ºi a
microbuzelor se face de cãtre Regia Autonomã ”Registrul
Auto RomânÒ pentru toate autobuzele ºi microbuzele înmatriculate în România, deþinute de operatorii de transport,
persoane juridice române, utilizate în transport public de
persoane prin servicii regulate în trafic naþional, potrivit prezentelor norme metodologice.
Definiþii, abrevieri
a) autobuz Ñ autovehicul destinat ºi echipat pentru
transportul de persoane ºi al bagajelor acestora, având cel
puþin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducãtorului
auto.

Dupã categoria de folosinþã autobuzele se clasificã astfel:
Ñ clasa I Ñ autobuze urbane Ñ autobuze destinate
transportului urban sau suburban de pasageri, aºezaþi pe
scaune sau în picioare, care asigurã în staþii posibilitatea
unui schimb rapid de pasageri;
Ñ clasa a II-a Ñ autobuze interurbane Ñ autobuze
destinate transportului interurban de pasageri, aºezaþi pe
scaune, cu posibilitatea transportului pe distanþe scurte al
unui numãr limitat de pasageri în picioare, pe culoar;
Ñ clasa a III-a Ñ autocare Ñ autobuze destinate transportului de persoane în condiþii de confort deosebit,
prevãzute din construcþie cu spaþii special amenajate, în
afara salonului, pentru depozitarea bagajelor ºi alte servicii;
b) microbuz (minibuz) Ñ autovehicul destinat prin construcþie transportului a 10Ñ17 persoane pe scaune, inclusiv
al conducãtorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane
pe scaune ºi în picioare;
c) transport public de persoane Ñ activitate de transport
desfãºuratã contra platã sau echivalentul în naturã ori
servicii;
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d) comisia de clasificare Ñ comisie însãrcinatã cu verificarea autobuzelor ºi microbuzelor în vederea acordãrii clasificãrii corespunzãtoare;
e) responsabilul comisiei de clasificare Ñ persoanã
desemnatã sã coordoneze activitatea comisiei de clasificare
ºi sã semneze în numele acesteia documentele care se elibereazã, în conformitate cu prezentele norme metodologice;
f) certificat de clasificare Ñ certificat eliberat de comisia
de clasificare, prin care se atestã gradul de confort al unui
autobuz sau microbuz;
g) însemne ale clasificãrii acordate Ñ panouri
inscripþionate cu simbolurile clasei de confort, datele de
identificare a emitentului ºi a autovehiculului, care se monteazã pentru a putea fi citite din exteriorul autobuzului/
microbuzului;
h) vignetã de valabilitate Ñ ecuson autocolant de
inspecþie tehnicã, prevãzut în anexa nr. 7 la Reglementãri
ºi norme tehnice în transporturile rutiere (RNTRÑ1);
i) deþinãtor Ñ persoanã juridicã, care poate fi:
Ñ proprietarul autovehiculului;
Ñ utilizatorul autovehiculului, în baza unui contract (de
închiriere, de leasing) încheiat între acesta ºi proprietarul
autovehiculului, persoanã fizicã sau juridicã;
j) M.L.P.T.L. Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei;
k) A.R.R. Ñ Autoritatea Rutierã Românã;
l) R.A.R. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ.
Reguli generale privind clasificarea autobuzelor ºi
microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naþional
Art. 3. Ñ (1) Clasificarea se efectueazã la sediul R.A.R.
din Bucureºti sau la reprezentanþele sale judeþene de cãtre
comisiile de clasificare formate din specialiºti desemnaþi din
cadrul R.A.R. ºi al A.R.R.
(2) O comisie de clasificare este formatã din 2 specialiºti ai R.A.R., dintre care unul este responsabilul comisiei
de clasificare, ºi un specialist din cadrul agenþiei judeþene
a A.R.R.
Art. 4. Ñ (1) Comisiile de clasificare elibereazã rapoartele de verificare în baza cãrora se acordã certificatele de
clasificare ºi însemnele aferente.
(2) Însemnele aferente clasificãrii acordate în urma verificãrii autobuzelor/microbuzelor se elibereazã în termen de
maximum 30 de zile de la data verificãrii.
Art. 5. Ñ Verificãrile se efectueazã pe baza cerinþelor
prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 6. Ñ Documentele necesare clasificãrii sunt:
a) cererea de clasificare completatã de cãtre deþinãtor,
al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2;
b) copie de pe licenþa de transport rutier public;
c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;
d) copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecþia tehnicã valabilã;
e) copie de pe contractul (leasing, închiriere) încheiat
între titularul licenþei de transport rutier public ºi deþinãtorul
autovehiculului, dupã caz.
Art. 7. Ñ (1) Dupã primirea cererii de clasificare ºi
dupã analizarea documentelor prevãzute la art. 6 responsabilul comisiei de clasificare decide convocarea acesteia
în maximum 7 zile, comunicându-se solicitantului data, locul
ºi tariful aferent verificãrii autobuzelor/microbuzelor. Data
programatã pentru verificarea autovehiculelor se comunicã,
cu minimum douã zile în avans, specialiºtilor nominalizaþi
din cadrul R.A.R. ºi A.R.R.

(2) Pentru clasificarea autobuzelor/microbuzelor pe categorii verificarea se face la reprezentanþa R.A.R. din judeþul în
care deþinãtorul îºi are domiciliul sau sediul social ori unde
are filiale, sucursale sau puncte de lucru pentru care deþine
exemplar de serviciu al licenþei de transport rutier public.
(3) La data programatã pentru verificarea autovehiculelor
deþinãtorul acestora va face dovada achitãrii tarifului aferent
ºi va prezenta în original cartea de identitate a autovehiculului ºi certificatul de înmatriculare cu dovada inspecþiei tehnice valabile.
Art. 8. Ñ Deþinãtorul autobuzului/microbuzului trebuie sã
permitã, în orice moment ºi fãrã aviz prealabil, efectuarea
inspecþiei de cãtre reprezentanþii comisiei de clasificare
ºi/sau de cãtre organele de control ale R.A.R. ºi ale
A.R.R., indiferent de locul ºi de momentul controlului.
Condiþiile de clasificare pe categorii
Art. 9. Ñ Clasificarea este solicitatã comisiei de clasificare de cãtre deþinãtorul autobuzului/microbuzului.
Art. 10. Ñ Se admit la clasificare numai
autobuzele/microbuzele care sunt în stare tehnicã bunã,
dupã urmãtoarele criterii de apreciere:
a) exterior Ñ stare generalã bunã, în special absenþa
ruginei ºi a zgârieturilor vizibile, capacele portbagajului ºi
cele de acces sã fie bine fixate ºi încuietorile sã fie
funcþionale;
b) interior Ñ stare generalã bunã, în particular scaune,
cotiere în stare bunã (fãrã deºirãri, rupturi), înveliºul de pe
podea ºi de pe plafon nedeteriorat, capacele podelei sã fie
etanºe ºi bine fixate;
c) curãþenie Ñ în mod deosebit înveliºul scaunelor,
înveliºul interior, perdelele ºi parasolarele.
Art. 11. Ñ Pentru a putea fi clasificate autobuzele/
microbuzele trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinþe
legate de securitatea pasagerilor:
a) ieºirile de siguranþã sã fie inscripþionate ºi echipate
cu dispozitive corespunzãtoare;
b) treptele de acces în autovehicul, precum ºi treptele
interioare (dacã existã) sã fie iluminate, alimentate pe circuitul lanternelor de poziþie ale autobuzului/microbuzului;
c) sã fie dotate cu stingãtoare de incendiu ºi truse
medicale.
Art. 12. Ñ Se resping de la clasificare autobuzele/
microbuzele care nu îndeplinesc urmãtoarele cerinþe tehnice:
a) integritatea ºi etanºeitatea instalaþiei de evacuare;
b) lipsa oricãror pierderi de lubrifianþi, combustibil etc.;
c) existenþa marcajului de omologare a ferestrelor ºi
execuþia acestora din geam securizat;
d) integritatea instalaþiei de iluminare ºi semnalizare
luminoasã (inclusiv existenþa catadioptrilor laterali).
Art. 13. Ñ (1) Comisia de clasificare procedeazã la
verificarea autobuzului/microbuzului în condiþiile prevãzute
de prezentele norme metodologice, se asigurã cã acesta
satisface condiþiile prescrise ºi completeazã raportul de
verificare.
(2) Orice verificare sau reverificare a comisiei de clasificare este însoþitã de un raport de verificare.
(3) În cazul îndeplinirii cerinþelor de clasificare comisia
de clasificare elibereazã un certificat de clasificare, panourile corespunzãtoare categoriei de confort acordate urmând
a fi ridicate ulterior de la furnizorul agreat de R.A.R.
Art. 14. Ñ (1) Categoria de confort a autobuzului/microbuzului este atestatã prin eliberarea unui certificat de clasificare al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3. Certificatul
de clasificare se va pãstra la bordul autovehiculului.
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(2) În urma clasificãrii se aplicã pe autobuz/microbuz
însemnul al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4.
Însemnele clasificãrii vor avea inscripþionate numãrul de
înmatriculare al autovehiculului, numãrul de locuri destinat
transportului pasagerilor, simbolurile echipamentelor suplimentare, denumirea judeþului în care s-a efectuat verificarea ºi perioada de valabilitate. Însemnele clasificãrii
acordate se vor amplasa unul pe partea dreaptã, lângã
uºa de acces al pasagerilor, ºi unul pe peretele din spate,
astfel încât informaþiile conþinute de acestea sã poatã fi
citite din exteriorul autovehiculului.
(3) Simbolurile echipamentelor suplimentare sunt
prevãzute în anexa nr. 5.
Art. 15. Ñ Se elibereazã certificat de clasificare pe
categorii numai autobuzelor/microbuzelor care îndeplinesc
cumulativ condiþiile obligatorii corespunzãtoare uneia dintre
categoriile de confort, ale cãror criterii de clasificare sunt
prezentate în anexa nr. 1.
Art. 16. Ñ Certificatul de clasificare pe categorii are
valabilitate un an de la data emiterii lui. Valabilitatea acestuia se poate prelungi pe durate de câte un an, în urma
reverificãrii condiþiilor prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 17. Ñ (1) Deciziile comisiilor de clasificare se consemneazã în raportul de verificare întocmit pentru fiecare
autobuz/microbuz clasificat, al cãrui model este prevãzut în
anexa nr. 6.
(2) Fiecare verificare se înregistreazã în registrul de evidenþã al comisiei de clasificare, menþionându-se urmãtoarele: data verificãrii, marca ºi tipul autobuzului/microbuzului,
numãrul de identificare, numãrul de înmatriculare, numele
ºi prenumele deþinãtorului, clasificarea acordatã, numãrul
certificatului eliberat, problemele constatate la verificare.
Art. 18. Ñ Achitarea costului certificatelor de clasificare
ºi al însemnelor (conform tarifelor stabilite de R.A.R.) se
efectueazã dupã finalizarea verificãrii ºi întocmirea raportului de verificare pe care se precizeazã decizia comisiei de
clasificare.
Art. 19. Ñ Verificãrile în vederea prelungirii termenului
de valabilitate al certificatului de clasificare pe categorii se
vor efectua în fiecare an. Vigneta de valabilitate aplicatã
pe însemnele de clasificare va fi valabilã un an.
Art. 20. Ñ Dacã rezultatul verificãrilor este negativ,
deþinãtorul autovehiculului poate cere o repetare a
verificãrilor, în termen de 30 de zile de la completarea
raportului de verificare, în cadrul tarifului achitat, dupã ce a
remediat neconformitãþile menþionate în raport de cãtre
comisia de clasificare. În cazul depãºirii termenului de
30 de zile se achitã din nou integral tariful de verificare.
Prelungirea valabilitãþii certificatului de clasificare
Art. 21. Ñ Cu cel puþin 30 de zile înainte de data
expirãrii valabilitãþii certificatului de clasificare deþinãtorul
autobuzului/microbuzului trebuie sã solicite prelungirea valabilitãþii acestuia. Prelungirea valabilitãþii certificatului de clasificare se acordã în urma reverificãrii autobuzului/
microbuzului, dacã comisia de clasificare constatã cã
acesta îndeplineºte condiþiile ºi criteriile de clasificare
prevãzute în prezentele norme metodologice.
Art. 22. Ñ Prelungirea valabilitãþii se menþioneazã de
cãtre comisia de clasificare în certificatul de clasificare. De
asemenea, comisia de clasificare înlocuieºte vigneta de valabilitate acordatã anterior, amplasatã pe însemnele exterioare.
Art. 23. Ñ În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilitãþii certificatului de clasificare se constatã cã
autobuzul/microbuzul nu mai satisface criteriile de clasifi-
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care, se solicitã rezolvarea deficienþelor constatate în termen de maximum 30 de zile de la data constatãrii neregulilor. În situaþia în care la reverificare se constatã în
continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul de clasificare
se anuleazã ºi se retrag însemnele acordate anterior.
Retragerea clasificãrii acordate
Art. 24. Ñ În afarã de cazul menþionat la art. 23, comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare,
precum ºi însemnele corespunzãtoare în urmãtoarele
situaþii:
a) modificarea echipãrii autobuzului/microbuzului, constatatã la reverificare sau de cãtre organele de inspecþie
împuternicite, de o manierã care afecteazã modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la data
clasificãrii;
b) nesolicitarea prelungirii valabilitãþii certificatului de clasificare a autobuzului/microbuzului în termenul prevãzut la
art. 21;
c) înscrierea unor informaþii false privind clasificarea
obþinutã, în materialele de informare, promovare ºi reclamã
sau pe însemnele exterioare;
d) la solicitarea organelor împuternicite ale M.L.P.T.L.,
când se constatã încãlcãri ale prevederilor prezentelor
norme metodologice.
Art. 25. Ñ (1) La sediul R.A.R. comisia de clasificare
poate retrage certificatele ºi însemnele de clasificare în
cazul în care la verificare autobuzul/microbuzul nu mai
întruneºte condiþiile iniþiale de clasificare.
(2) În trafic inspectorii A.R.R. ºi/sau ai R.A.R. vor reþine
certificatul de clasificare, dacã se constatã cã nu mai sunt
îndeplinite condiþiile de clasificare, ºi îl vor transmite imediat unitãþii emitente în vederea reverificãrii autobuzului/microbuzului de cãtre comisia de clasificare.
Art. 26. Ñ În cazul în care un autobuz/microbuz clasificat nu mai îndeplineºte criteriile pentru care a obþinut clasificarea, deþinãtorul nu îl mai poate utiliza pentru
transportul public de persoane în trafic naþional pânã la
remedierea defecþiunilor constatate.
Art. 27. Ñ În cazul în care autobuzul/microbuzul îºi
schimbã deþinãtorul, certificatul de clasificare se retrage,
noul deþinãtor fiind obligat sã solicite clasificarea autovehiculului în conformitate cu prevederile prezentelor norme
metodologice.
Art. 28. Ñ Contestaþiile privind retragerea clasificãrii se
adreseazã reprezentanþei R.A.R. care a emis certificatul de
clasificare. Soluþionarea contestaþiei se face conform procedurilor R.A.R. aplicabile. Decizia luatã în soluþionarea contestaþiei poate fi atacatã la instanþele competente.
Pierderea sau deterioarea certificatelor de clasificare
ºi/sau a însemnelor clasificãrii acordate
Art. 29. Ñ Pierderea sau deteriorarea certificatelor de
clasificare ºi/sau a însemnelor se va comunica imediat
comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate dupã achitarea de cãtre
deþinãtor a contravalorii certificatului de clasificare ºi/sau a
însemnelor. Comisia de clasificare poate sã solicite ºi o
reverificare a autobuzului/microbuzului.
Utilizarea materialelor de informare, promovare ºi
reclamã
Art. 30. Ñ În cazul în care deþinãtorul autobuzului/
microbuzului clasificat pune la dispoziþie pasagerilor transportaþi materiale de informare, acestea vor conþine minimum urmãtoarele date: identificarea agentului economic
deþinãtor, criteriile de confort pe care trebuie sã le satisfacã
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autovehiculul clasificat, informaþii privind ieºirile de siguranþã
din autobuz/microbuz ºi norme de comportament în situaþii
de incident/accident.
Art. 31. Ñ Suplimentar, materialele de informare pot sã
cuprindã ºi alte informaþii: date tehnice generale ale auto-

buzului/microbuzului, materiale de promovare cu referire la
agentul economic deþinãtor, reclame diverse.
Dispoziþii finale
Art. 32. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CRITERII

de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor
Nr.
crt.

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.

Criterii de aprecierea) Ñ condiþii minimale1)

Puterea motorului
Raportul putereb)/masãc) Ñ minimum (CPDIN/t)
Frânared)
Sisteme de frânare suplimentare Ñ frâne încetinitoare2)
Suspensiee)
Suspensie clasicã
Suspensie mixtã sau integral pneumaticã
Confort de drum
Spaþiul dintre scaune3) (cm)
Spaþiul dintre scaunele amplasate faþã în faþãf) (cm)
Înãlþimea minimã a spãtaruluig) (cm)
Numãrul de cotiereh)
Scaune moi, tapiþate (ºezut ºi spãtar)
Scrumierei) (mai puþin în zona de nefumãtori)
Climatizarej)
Sistem de ventilaþie forþatã (minimum 15 m3/h/pasager)
Aer condiþionat
Instalaþie de încãlzire
Independentã de motork)
Ferestre laterale
Ferestre din geam securizat
Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)
Iluminare interioarã
Lãmpi de citit individuale
Instalaþie de sonorizare
Un difuzor la minimum 8 locuri
Microfon pentru ºofer ºi ghid l)
Radio ºi casetofon sau CD player
Portbagaje
Portbagaj interior pentru bagaje de mânãm)
Capacitatea minimã a portbagajului exteriorn) (dm3/pasager)

Categoria
IV*)

III

II

I

7

7

10

10

x

x

x

x

x

x

x
x

65
130
50

65
130
50

65
130
52

x
x

x
x

65
130
52
1
x
x
x sau
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
50

x
60

*) Categoria a IV-a se poate acorda ºi autobuzelor/microbuzelor care prin construcþie sunt prevãzute ºi amenajate inclusiv pentru transportul
cãlãtorilor în picioare, menþionându-se în certificat numãrul total de locuri pe scaune ºi în picioare.
La cererea deþinãtorilor aceste autobuze/microbuze pot obþine categorie superioarã (IÑIII), în funcþie de îndeplinirea condiþiilor impuse,
luându-se în considerare numai locurile pe scaune care vor fi menþionate în certificatul de clasificare.
1) Normele ºi echipamentele menþionate sunt obligatorii pentru obþinerea clasificãrii în categoria indicatã, mai puþin în cazurile în care legislaþia
nu dispune altfel.
2) Frâna încetinitoare (dispozitiv de frânare constantã în pantã, fãrã utilizarea frânei de serviciu) este obligatorie pentru autobuzele/microbuzele
având o masã totalã maximã autorizatã de minimum 5,5 tone.
3) Numãrul maxim de rânduri de scaune nu poate fi mai mare de 15 pentru un autobuz standard de 12 m lungime, locurile suplimentare
pentru ghizi sau conducãtori auto nefiind incluse. Aceste limite pot fi proporþional:
Ñ crescute, când este vorba de un autobuz cu podea ridicatã;
Ñ reduse, când este vorba de un autocar cu o lungime mai micã de 12 m.
În toate cazurile spaþiul minim între scaune, care rezultã din normele de bazã pentru autobuzul standard de 12 m, trebuie sã fie acelaºi în
ceea ce priveºte vehiculul considerat pentru absolut toate rândurile de scaune, cu echipamentele din dotare (bar, frigider, încãlzitor de apã, toaletã, vestiar, cuºetã) ºi cu scãrile cu care a fost amenajat.
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Note explicative asupra criteriilor de apreciere
Ñ Condiþii minimale Ñ
I. Notele explicative nu modificã dispoziþiile normelor
metodologice privind condiþiile de clasificare a autobuzelor
ºi ale anexelor la acestea, ele precizându-le doar conþinutul, semnificaþia ºi importanþa.
II. Notele explicative permit aplicarea dispoziþiilor
menþionate mai sus, þinând seama de evoluþia tehnicã a
cerinþelor în ceea ce priveºte construcþia de autovehicule.
a) Normele se referã la autobuze cu o construcþie normalã. În cazul autobuzelor cu o construcþie specialã comisia de clasificare va lua decizia în funcþie de fiecare
situaþie, asimilând anumite dotãri interioare. Totuºi, atunci
când execuþia specialã nu reprezintã mai mult de o treime
din capacitatea totalã a autobuzului ºi atunci când
deþinãtorul autobuzului solicitã clasificarea într-o singurã
categorie de confort, decizia va fi luatã doar în funcþie de
execuþia normalã.
b) Puterea motorului este cea declaratã de constructor.
c) Se ia în considerare masa maximã totalã autorizatã.
d) Norme obligatorii în funcþie de data de fabricaþie a
autobuzului ºi de prevederile Regulamentului nr. 13 C.E.E. Ñ
O.N.U.
e) Anumite tipuri de suspensii neconvenþionale vor putea
fi asimilate cu unul dintre tipurile menþionate, dar calitatea
acestora trebuie sã fie identicã sau mai bunã decât tipul
menþionat (de exemplu: suspensia parabolicã va fi asimilatã
suspensiei pneumatice).
f) Mãsurarea distanþei minime dintre scaune se face de
la un punct fix la un alt punct fix identic, scaunul fiind în
poziþia de bazã. Pentru primele rânduri de scaune situate
în spatele unui perete mãsurarea se face între perete ºi
punctul fix de referinþã al scaunului, distanþa minimã fiind
redusã cu 30 mm.
g) Înãlþimea minimã a spãtarului se mãsoarã cu scaunul
neocupat. Tetierele scaunelor se includ în mãsurarea
înãlþimii. Totuºi, dacã o singurã tetierã lipseºte, clasificarea
autobuzului va fi refuzatã.
h) Numãrul de cotiere este determinat pe rânduri de
douã scaune. Se înþelege prin cotierã o cotierã platã ºi
dreaptã cu o cãptuºealã obiºnuitã (cotierã standard).
i) Este vorba despre o scrumierã pentru douã scaune
(cu excepþia zonei pentru nefumãtori).
j) Capacitatea sa va fi atestatã de constructor.
k) Instalaþia trebuie sã fie dimensionatã corespunzãtor
capacitãþii de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestatã de constructor.
l) Pentru autobuzele echipate cu un singur microfon obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfãcutã cu un
al doilea microfon fãrã fir. Microfonul trebuie sã fie aºezat
pe un suport flexibil, la îndemâna conducãtorului auto.
Microfonul poate sã fie de tipul fãrã fir, cu condiþia ca
totuºi conducãtorul auto sã îl poatã fixa la gât sau de
haine, asigurând condiþiile de securitate rutierã. În mod
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excepþional, în cazul microbuzelor existenþa microfonului la
bord nu este obligatorie.
m) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru autovehiculele cu o capacitate de maximum 16 pasageri.
n) Cuºeta pentru conducãtorul auto va fi cuprinsã în calculul volumului total al portbagajului exterior. Se pot
accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri,
cu condiþia ca fiecare sã ofere cel puþin aceeaºi capacitate
pe pasager ca ºi compartimentele convenþionale. Prin
remorcã integratã se înþelege o remorcã vopsitã în aceleaºi
culori ca ºi autobuzul.
Alte criterii
1. În interiorul autovehiculului, lângã uºa din faþã, cu
pictograme sau litere de cel puþin 15 mm înãlþime (25 mm
în cazul cifrelor), vor fi clar marcate ºi vizibile urmãtoarele
indicaþii: numãrul de locuri pe scaune, numãrul total de
locuri, numãrul de scaune cu rotile pe care vehiculul îl
poate transporta, dacã este cazul.
2. Vehiculul va fi echipat cu cel puþin un stingãtor de
incendiu de clasa 8A sau 21B, situat în apropierea scaunului conducãtorului auto ºi care respectã standardul
naþional SR EN3 sau norma EN3.
3. Autovehiculele având o masã totalã maximã autorizatã de peste 3,5 tone vor fi prevãzute cu o calã de blocare a roþilor amplasatã într-un loc accesibil (pentru cele
cu douã axe), respectiv cu douã cale de blocare (pentru
cele cu 3 sau mai multe axe).
4. Autovehiculul va fi echipat cu cel puþin o trusã de
prim ajutor, situatã într-un spaþiu cu volum minim de 7 dm3
ºi cu cea mai micã dimensiune de 80 mm.
5. Stingãtorul de incendiu ºi trusa de prim ajutor vor fi
amplasate în locuri special amenajate, de unde pot fi
extrase cu uºurinþã de cãtre pasageri, aceste locuri fiind
marcate corespunzãtor.
6. Fiecare ieºire de siguranþã este marcatã cu inscripþia
”IEªIRE DE SIGURANÞÃÒ, lizibilã atât din interiorul, cât ºi
din exteriorul autovehiculului.
7. Modul de operare al ieºirilor de siguranþã va fi marcat în apropierea dispozitivelor de acþionare.
8. Inscripþionãrile vor fi în limba românã.
9. Culoarele ºi pasajele de acces vor fi acoperite cu
material care nu prezintã risc de alunecare.
10. Conducãtorul auto va fi protejat de obiecte susceptibile de a cãdea din plasele pentru bagaje în caz de
frânare bruscã.
11. Scaunele autovehiculelor care nu au în faþa lor un
alt scaun sau un dispozitiv de protecþie (panou, barã etc.)
vor fi în mod obligatoriu echipate cu centuri de siguranþã
cu douã sau trei puncte de ancorare.
12. La autovehiculele cu scaune amplasate longitudinal
faþã de direcþia de mers (cu excepþia autobuzelor urbane)
este obligatorie fie montarea de centuri de siguranþã cu
prindere în douã puncte de ancorare, fie montarea de
cotiere la fiecare douã locuri.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
CERERE

de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor

Societatea Comercialã

forma juridicã

nr. din registrul comerþului

cod fiscal

str.

nr.

localitatea
judeþ/sector

nr. cont bancar

banca

telefon

fax

marca

tipul

capacitate

serie

de transport

ºasiu

în calitate de deþinãtor al vehiculului
anul de fabricaþie
Nr. de înmatriculare

solicitã efectuarea verificãrii autobuzului/microbuzului la data programatã de comisia de clasificare,
în conformitate cu reglementãrile în vigoare, eliberarea certificatului ºi a însemnelor
corespunzãtoare
categoriei

I

II

III

IV

(se anuleazã celelalte categorii)

Declarãm cã am luat la cunoºtinþã conþinutul Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor ºi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii
regulate în trafic naþional ºi ne obligãm:
Ñ sã nu utilizãm certificatul de clasificare ºi însemnele aferente pe alt autobuz/microbuz sau sã
permitem utilizarea acestora de cãtre terþi;
Ñ sã comunicãm imediat comisiei de clasificare orice modificãri ale autobuzului/microbuzului;
Ñ sã retragem din activitate autovehiculul care nu mai îndeplineºte criteriile care au stat la baza
clasificãrii iniþiale ºi sã solicitãm o nouã clasificare înainte de repunerea acestuia în exploatare;
Ñ sã prezentãm autobuzul/microbuzul la data stabilitã pentru verificare în vederea prelungirii
valabilitãþii certificatului de clasificare;
Ñ sã permitem reprezentanþilor R.A.R. sau A.R.R. sã verifice în orice moment ºi fãrã preaviz
autobuzul/microbuzul clasificat, în traseu sau la locul de parcare.
Autobuzul/microbuzul este disponibil pentru verificare începând cu data
Achitarea costului verificãrii autobuzului/microbuzului, eliberãrii certificatului ºi a însemnelor aferente se face prin:
dispoziþie de platã

Semnãtura
autorizatã

cec

numerar

Numele ºi prenumele

(se menþioneazã varianta)

Funcþia

ºi ºtampila

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.

CERTIFICAT

de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor

ANEXA Nr. 3*)
la normele metodologice
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ANEXA Nr. 4*)
la normele metodologice

ÎNSEMNE

de clasificare pe categorii a autobuzelor/microbuzelor

Anexa nr. 4 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 5*)
la normele metodologice
SIMBOLURI

ale echipamentelor ataºate panourilor de clasificare

Anexa nr. 5 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
RAPORT

de verificare a autobuzelor/microbuzelor
REGISTRUL AUTO ROMÂN

Raport de verificare1) nr. ..........

Comisia de clasificare pe categorii
a autobuzelor/microbuzelor
Informaþii generale

1.1. Numele ºi adresa deþinãtorului autovehiculului..........................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2. Numãrul de înmatriculare ............................................................................................................
1.3. Numãrul de identificare................................................................................................................
1.4. Marca autovehiculului...................................................................................................................
1.5. Tipul autovehiculului .....................................................................................................................
1.6. Numãrul de scaune (fãrã conducãtor auto ºi ghid)..................................................................
1.7. Numãrul de rânduri de scaune...................................................................................................
1.8. Alte informaþii................................................................................................................................
Starea de întreþinere a autovehiculului
¨ bunã
¨ bunã
¨ bunã

2.1. Exterior
2.2. Interior
2.3. Curãþenie

¨ nesatisfãcãtoare
¨ nesatisfãcãtoare
¨ nesatisfãcãtoare

Categoria autovehiculului
Autobuzul/microbuzul îndeplineºte condiþiile categoriei:
¨

I

¨

II

¨

III

¨

IV

astfel cum sunt definite în prezentul raport.
Echipament special
¨
¨
¨
¨

frigider
restaurant de bord
vestiar
climatizare

Decizia
Locul ºi data

1)

¨ WC/lavoar
¨ video
¨ numãr de monitoare

¨ pozitivã

¨ suport de pahare
¨ mãsuþe rabatabile
¨ telefon

¨ negativã
ªtampila ºi semnãtura responsabilului
comisiei de clasificare

Pentru a fi valabil raportul de verificare trebuie completat în întregime.
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ANEXA Nr. 6a)

Raport de verificare nr. ÉÉÉ
Condiþiile minimale verificate
Categoria: IV
6.1.
6.2.
6.2.
6.3.
6.2.
6.2.
6.4.
6.5.

CORESPUNDE

Raport puterea motorului/masã Ñ cel puþin 7 CP/t
Sistem suplimentar de frânare:
Ñ frânã încetinitoare1)
Spaþiul dintre:
Ñ scaunele amplasate în acelaºi sens Ñ minimum 65 cm2)
Ñ scaunele amplasate vizavi Ñ minimum 130 cm
Înãlþimea spãtarului Ñ minimum 50 cm
Ferestre din geam securizat

¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨

da
da
da
da

nu
nu
nu
nu

1)
2)

Obligatorie în cazul autobuzelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 5.500 kg.
Spaþiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sã fie
acelaºi pentru absolut toate rândurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanþa dintre scaunele amplasate vizavi se
mãsoarã la o înãlþime de 15 cm deasupra ºezuturilor scaunelor, de la un spãtar la celãlalt.

Observaþii: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura responsabilului comisiei de clasificare
Membrii comisiei de clasificare
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ANEXA Nr. 6b)

Raport de verificare nr. ÉÉÉ
Condiþiile minimale verificate
Categoria: III
6.1. Raport puterea motorului/masã Ñ cel puþin 7 CP/t
6.2. Sistem suplimentar de frânare:
6.2.Ñ frânã încetinitoare1)
6.3. Spaþiul dintre:
6.2.Ñ scaunele amplasate în acelaºi sens Ñ mimimum 65 cm2)
6.2.Ñ scaunele amplasate vizavi Ñ minimum 130 cm
6.4. Înãlþimea spãtarului Ñ minimum 50 cm
6.5. Scaune moi, tapiþate
6.6. Scrumiere (mai puþin în zona pentru nefumãtori)
6.7. Ferestre din geam securizat
6.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mânã

CORESPUNDE
¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

da
da
da
da
da
da
da

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

1)
2)

Obligatorie în cazul autobuzelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 5.500 kg.
Spaþiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sã fie
acelaºi pentru absolut toate rândurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanþa dintre scaunele amplasate vizavi se
mãsoarã la o înãlþime de 15 cm deasupra ºezuturilor scaunelor, de la un spãtar la celãlalt.

Observaþii: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura responsabilului comisiei de clasificare
Membrii comisiei de clasificare
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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ANEXA Nr. 6c)

Raport de verificare nr. É..É
Condiþiile minimale verificate
Categoria: II
6.1.
6.2.
6.2.
6.3.
6.2.
6.2.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.2.
6.8.
6.9.
6.10.

CORESPUNDE

Raport puterea motorului/masã Ñ cel puþin 10 CP/t
Sistem suplimentar de frânare:
Ñ frânã încetinitoare1)
Spaþiul dintre:
Ñ scaunele amplasate în acelaºi sens Ñ minimum 65 cm2)
Ñ scaunele amplasate vizavi Ñ minimum 130 cm
Înãlþimea spãtarului Ñ minimum 50 cm
Scaune moi, tapiþate
Scrumiere (mai puþin în zona pentru nefumãtori)
Încãlzire independentã de motor, funcþionând ºi atunci
când autocarul este oprit
Ferestre din geam securizat
Portbagaj interior pentru bagaje de mânã
Portbagaj exterior Ñ capacitate minimã: 50 dm3/loc

¨ da

¨ nu

¨ da

¨ nu

¨
¨
¨
¨
¨

da
da
da
da
da

¨
¨
¨
¨
¨

nu
nu
nu
nu
nu

¨
¨
¨
¨

da
da
da
da

¨
¨
¨
¨

nu
nu
nu
nu

1)

Obligatorie în cazul autobuzelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 5.500 kg.
Spaþiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sã fie
acelaºi pentru absolut toate rândurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanþa dintre scaunele amplasate vizavi se
mãsoarã la o înãlþime de 15 cm deasupra ºezuturilor scaunelor, de la un spãtar la celãlalt.
2)

Observaþii: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura responsabilului comisiei de clasificare
Membrii comisiei de clasificare
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

ANEXA Nr. 6d)

Raport de verificare nr. ........
Condiþiile minimale verificate
Categoria: I
6.1.
6.2.
6.2.
6.3.
6.4.
6.2.
6.2.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.2.
6.2.

Raport puterea motorului/masã Ñ cel puþin 10 CP/t
Sistem suplimentar de frânare:
Ñ frânã încetinitoare1)
Suspensie mixtã sau integral pneumaticã
Spaþiul dintre:
Ñ scaunele amplasate în acelaºi sens Ñ minimum 65 cm2)
Ñ scaunele amplasate vizavi Ñ minimum 130 cm
Înãlþimea spãtarului Ñ minimum 52 cm
Scaune moi, tapiþate
Numãrul de cotiere, minimum 1
Scrumiere (mai puþin în zona pentru nefumãtori)
Sistem de ventilaþie forþatã (capacitate minimã: 15 m3/h/loc)
reglabil individual, funcþionând ºi atunci când autocarul este oprit,
sau aer condiþionat (minimum 300 kcal/h/loc)

CORESPUNDE
¨ da

¨ nu

¨ da
¨ da

¨ nu
¨ nu

¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨

da
da
da
da
da
da

¨ da

nu
nu
nu
nu
nu
nu

¨ nu
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CORESPUNDE
6.10. Încãlzire independentã de motor, funcþionând ºi atunci
când autocarul este oprit
6.11. Ferestre din geam securizat
6.12. Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)
6.13. Lãmpi de citit individuale
6.14. Instalaþie de sonorizare (minimum 1 difuzor la 8 locuri,
microfon pentru conducãtorul auto ºi ghid)
6.15. Radio ºi casetofon sau CD player
6.16. Portbagaj interior pentru bagaje de mânã
6.17. Portbagaj exterior Ñ capacitate minimã: 60 dm3/loc

¨
¨
¨
¨

da
da
da
da

¨
¨
¨
¨

nu
nu
nu
nu

¨
¨
¨
¨

da
da
da
da

¨
¨
¨
¨

nu
nu
nu
nu

1)
2)

Obligatorie în cazul autobuzelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 5.500 kg.
Spaþiul minim dintre scaune de 65 cm (respectiv de 130 cm pentru scaunele amplasate vizavi) trebuie sã fie
acelaºi pentru absolut toate rândurile de scaune pentru pasagerii din autocar. Distanþa dintre scaunele amplasate vizavi se
mãsoarã la o înãlþime de 15 cm deasupra ºezuturilor scaunelor, de la un spãtar la celãlalt.

Observaþii: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ªtampila ºi semnãtura responsabilului comisiei de clasificare
Membrii comisiei de clasificare

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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