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INFORMARE 

 
Având în vedere că: 

 

1. Legislația care guvernează activitatea de ITP și circulația legală a vehiculelor pe 

drumurile publice este reglementată la nivel de Ordonanțe de Guvern (OG nr.81/2000 și 

OUG nr.195/2002, ambele cu modificări și completări); 

2. Dovada efectuării ITP precum și Certificatul de ITP nu intră sub incidența 

ordonanțelor militare de până acum, operatorii economici care le emit nefiind autorități 

publice iar documentele în cauză nefiind supuse preschimbării; 

3. Siguranța deplasării pe drumurile publice trebuie să rămână o prioritate și în 

această perioadă în care sistemul de transport reprezintă o linie vitală pentru economie; 

Luând în considerare că: 

 

1. Registrul Auto Român va asigura permanent în reprezentanțele sale personalul 

necesar astfel încât vor fi efectuate toate activitățile solicitate pentru clienții care dețin o 

programare valabilă și, de asemenea, va asigura suportul necesar stațiilor autorizate de 

ITP pentru continuarea activității; 

2. Registrul Auto Român a stabilit reguli speciale de comportament și protecție, de 

limitare a interacțiunii dintre clienți și personal, de dezinfecție a spațiilor de lucru și a 

celor în care au acces clienții afișând mesaje informative specifice în locuri vizibile, 

reguli care trebuie implementate și în cadrul stațiilor autorizate de ITP (SITP), 

 

Vă informăm că: 

 

În situația în care inspecția tehnică periodică a unui vehicul a expirat sau expiră în 

perioada următoare iar utilizarea acestuia (punerea în circulație pe drumurile publice) 

este absolut necesară deținătorului/ utilizatorului acestuia în scopul realizării unor 

deplasări permise de autoritățile care gestionează starea de urgență instituită la nivel 

național, acesta va trebui să fie supus efectuării ITP. 

În măsura în care vor apărea modificari legate de activitatea instituției noastre 

precum și a stațiilor autorizate de ITP ca urmare a evoluției răspândirii pandemiei 

COVID-19, acestea vor fi comunicate cu celeritate atât pe site-ul www.rarom.ro al 

RAR-RA cât și pe celelalte canale oficiale de comunicare. 
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