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Nr. ieșire Solicitant ______ / __________

Nr. intrare ADR INSPECT ______ / ________

COMANDA
ADR

TPED(2010/35/EU)

Reevaluare Conformitate / Inițială [ITI]
Periodică [ITP]
Intermediară [ITInt]
Excepţională [ITExcept]
01.

COV
Vrac [ITV]
Stelaj [ITS]
EX/MEMU[ITEx]
Ambalaj[ITAmb]

Solicitant (fabricant, transportator, utilizator, proprietate):
Nume: ..............................................................................................................................................................
Reg. Com.: ..............................................................., CUI................................................................................
Cont bancar:..............................................................,Banca / Filiala:.............................................................
Adresă (str.,nr.,sector/județ): ...........................................................................................................................
Tel./Fax: ..................................................................., E-mail : .........................................................................

02.

Date identificare:
Denumire : .......................................................................................................................................................
02.1
Vehicul:
(1)Fabricant : ....................................................................
(2)Nr. identificare şasiu : ..................................................

03.

02.2
Suprastructură:
(1)Fabricant : ..............................................................
(2)Nr. fabricaţie : .........................................................
(3)Omologare de tip / ITI :............................................

Solicitare (conf. ADR cap. 3.2 – Tabel A):
Conf. COD cisterna şi Dispoziţii speciale
Nr. id. pericol / Nr.
ONU

Conf. tabel substanţe

Denumire substanţă

Clasa

Grupa de
ambalare

Alte precizări (dată/locație inspecție solicitată) :.............................................................................................................
Am luat cunoștiință de cerințele ADR INSPECT S.R.L. privind efectuarea de inspecții și suntem de acord să le îndeplinim în totalitate:
- prezenta comanda constituie Contract ferm între părți, dacă ADR INSPECT S.R.L. nu a transmis Solicitantului obiecțiuni referitoare la aceasta
comanda;
- în cazul inexistenței unui contract de prestări servicii, plata se va efectua în maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale;
- vom furniza toate informațiile necesare pentru pregătirea și efectuarea inspecțiilor;
- vom asigura accesul în toate zonele aferente inspecției și accesul la înregistrări;
- vom asigura personalul necesar desfășurării inspecției și soluționării eventualelor divergențe;
- vom utiliza documentele eliberate de ADR INSPECT S.R.L. astfel încât să nu afectăm reputația ADR INSPECT S.R.L. și nu vom face nici o
declarație referitoare la inspecțiile efectuate pe care ADR INSPECT S.R.L. o poate considera abuzivă sau neautorizată;
- vom îndeplini cerințele ADR INSPECT S.R.L. atunci cand vom face referire în mediile de comunicare (documente, cataloage, broșuri sau
reclame) la inspecțiile efectuate;
- înțelegem că accesul la documente și înregistrări este controlat, limitat numai la personalul cu responsabilități privind o activitate. ADR INSPECT
S.R.L. protejează drepturile de proprietate, inclusiv intelectuală, privind informațiile primite de la clienți în timpul inspecțiilor;
- întelegem că informațiile privind activitățile desfășurate sunt considerate confidențiale și pot fi accesate numai cu acordul deținătorului de drept,
în condițiile legislației în vigoare;
- întelegem că datele referitoare la inspecția tehnică vor fi transmise și catre baza de date a Registrului Auto Roman;
- întelegem că în eventualitatea în care organele în drept solicită informații cu privire la activitatea de inspecție, dacă acest lucru nu este interzis
de catre legislația în vigoare, vom fi notificați de catre ADR INSPECT S.R.L;
- în calitate de reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact, imi exprim consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal pe care le furnizăm în vederea derulării contractului /acordului/ofertei, urmând să vă prelucrăm datele cu caracter personal.

Solicitant (Nume Prenume, ......................................................
Semnătură/Ștampilă) ..............................................
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