Ce se veri c ?
Cu ocazia inspec iei tehnice periodice, unui autovehicul îi este evaluat , f r a demontat, starea
tehnic , existen a dot rilor obligatorii din punct de vedere al siguran ei circula iei rutiere, protec iei
mediului i utiliz rii conform destina iei.
În general, inspec ia tehnic periodic presupune: identi carea masinii (se veri c seria caroseriei
i a motorului), veri carea aspectului exterior / interior al ma inii, precum i veri carea instala iei
electrice. De asemenea, se testeaz frânele i se veri c dac farurile, stopurile i semnaliz rile
func ioneaz corespunz tor, este controlat mecanismul de direc ie, ro ile si jantele i se
inregistreaz nivelul de emisii poluante ale ma inii.

Acte necesare
Documentele necesare pentru a efectua ITP sunt:
Certi catul de înmatriculare al autovehiculului
Cartea de identitate a autovehiculului (în cazul în care, ma ina este în leasing sau apar ine unei
societ i comerciale, se accept o copie dup cartea de identitate a ma inii, tampilat de
proprietar, pe care s apar i men iunea conform cu originalul );
 Cartea de identitate a conduc torului auto care prezint autoturismul la inspec ie;
 Poli a de asigurare obligatorie RCA, valabil la data la care se efectueaz ITP.
Autoturismele prezentate la inspec ia tehnic periodic trebuie s
e curate, în special caroseria,
sa iul, ansamblurile i subansamblurile ce urmeaz s
e controlate iar anvelopele s indice
presiunea nominal .



Pre uri
73,5 lei - Autoturisme benzin
83,5 lei - Autoturisme diesel
* Pre urile a ate includ TVA.

Periodicitate
În func ie de categoria autovehiculului, perioada de timp la care este obligatorie efectuarea
Inspec iei tehnice periodice este:







Autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conduc torului, mai
mult de 8 locuri pe scaune - la ecare 6 luni;
Autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conduc torului, cel
mult 8 locuri pe scaune - la ecare 2 ani;
Autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere i
pentru înv area conducerii auto - la ecare 6 luni, i autovehicule speciale ambulan - la un an;
Autovehicule destinate transportului de m rfuri, având o mas total maxim autorizat mai
mare de 3.500 kg - la un an;
Remorci i semiremorci având o mas total maxim autorizat mai mare de 3.500 kg - la un an;
Autovehicule cu cel pu in 4 ro i, destinate transportului de m rfuri, având o mas total maxim
autorizat care nu dep e te 3.500 kg, cu excep ia tractoarelor - la un an;

