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Subiect: Formular de certificat de desfășurare a activității stabilit prin Decizia Comisiei 
(2009/959/UE) din 14 decembrie 2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind 
formularul referitor la legislația socială în domeniul transporturilor rutiere 

Articole: articolul 11 alineatul (3) și articolul 13 din Directiva 2006/22/CE 

Abordarea care trebuie adoptată: Formularul de certificat nu este necesar pentru activități 
care pot fi înregistrate de tahograf. Prima sursă de informații în cadrul controalelor rutiere este 
reprezentată de înregistrările efectuate de tahograf, iar absența înregistrărilor ar trebui să fie 
justificată printr-o atestare numai dacă înregistrările făcute de tahograf, inclusiv intrările 
efectuate manual, nu s-au putut realiza din motive obiective. Indiferent de circumstanțe, setul 
integral de înregistrări efectuate de tahograf, însoțit de formular, dacă este cazul, se acceptă ca 
probă suficientă a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau cu AETR, cu 
excepția situației în care există o suspiciune justificată. 

Certificatul vizează anumite activități din perioada menționată la articolul 15 alineatul (7) 
litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, respectiv ziua curentă și cele 28 de zile 
anterioare. 
Certificatul poate fi utilizat în cazurile în care șoferul: 
• s-a aflat în concediu medical 
• s-a aflat în concediu, în cadrul concediului său anual de odihnă, în conformitate cu 

legislația statului membru în care se află sediul întreprinderii 
• s-a aflat în concediu sau în repaus 
• a condus un alt vehicul exclus din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) 

nr. 561/2006 sau al AETR 
• a desfășurat o altă activitate decât condusul 
• a fost disponibil 
și în cazul în care înregistrarea acestor activități cu ajutorul echipamentului de înregistrare a 
fost imposibilă. 

Căsuța „concediu sau repaus” poate fi utilizată în situația în care șoferul nu a condus, nu a 
efectuat alte activități sau nu a fost disponibil, nu s-a aflat în concediu medical sau în 
concediu anual, luându-se în considerare, de exemplu, și cazurile de șomaj parțial, de grevă 
sau lock-out. 
 
Statele membre nu sunt obligate să impună utilizarea formularului în cazul în care lipsesc 
înregistrări însă, dacă se cere un formular, trebuie recunoscută valabilitatea acestui formular 
standardizat. Pe de altă parte, însă, nu se impune niciun fel de formular pentru perioadele 
obișnuite de repaus zilnic sau săptămânal. 

Formularul în variantă electronică și în variantă imprimabilă, precum și informații privind 
statele membre care acceptă numai acest formular sunt disponibile pe site-ul:  
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_acti
vities_en.htm 

Formularul este acceptat în toată Uniunea Europeană, în oricare dintre limbile oficiale ale UE. 
Formatul său standard îl face mai ușor de înțeles, deoarece conține câmpuri predeterminate 
numerotate care trebuie completate. În cadrul transporturilor AETR se recomandă utilizarea 
formularului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 
(http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html). 

Completarea tuturor câmpurilor din formular se face prin dactilografiere. Pentru a fi 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm
http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html
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considerat valabil, formularul trebuie semnat atât de reprezentantul societății, cât și de către 
șofer, înainte de începerea călătoriei. Pentru șoferii care desfășoară activități independente, 
șoferul semnează de două ori, o dată în calitate de reprezentant al societății și o dată în calitate 
de șofer. 

Numai originalul semnat este valabil. Textul formularului nu poate fi modificat. Formularul 
nu poate fi semnat în alb și nu poate fi modificat prin adăugarea unor completări scrise de 
mână. Formularul se acceptă transmis prin fax sau în format digital dacă acest lucru este 
permis prin lege, în conformitate cu legislația națională. 

Formularul poate fi imprimat pe hârtie cu antet, respectiv cu sigla societății și cu detaliile de 
contact ale acesteia, însă completarea câmpurilor în care se solicită informații privind 
societatea rămâne obligatorie. 
 


