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Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri 
la nivelul administrației publice centrale și pentru completarea unor acte normative, 
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, 
 
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității 
pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, 
 
Având în vedere Decizia Prim-ministrului nr. 2/03.01.2022 privind numirea domnului Dragoș-
Cristian Vlad în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, 
 
Având în vedere prevederile OUG nr.49/25.06.2019 privind activitățile de transport alternativ 
cu autoturism și conducător auto, cu modificările și completările ulterioare, 
 
Având în vedere prevederile Deciziei ADR nr. 572/2020 privind aprobarea Normelor privind 
procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport 
alternativ cu autoturism și conducător auto, 
 
Având în vedere Cererea înregistrată la Registratura ADR cu nr 2282/16.08.2022. 
 
Având în vedere Nota nr. 979 din data de 04.10.2022 aprobată de Președintele ADR referitoare  
la îndeplinirea condițiilor de acordare a avizului tehnic pentru platforma Bolt,Autoritatea 
pentru Digitalizarea României,eliberează prezentul  
 

AVIZ 
 

BOLT OPERATION OU, având sediul in str. Vana Louna nr. 15, Tallin, Estonia, email 
notices@bolt.eu, tel +372530330790, înmatriculată la Registrul Comertului din Estonia cu nr. 
14532901, reprezentată legal prin filiala Bolt Services RO SRL, cu sediul social in Splaiul Unirii 
nr. 165, cladirea TN02, et. 8, Bucuresti , Sector 3, prin reprezentat  legal Ahto Kink, a obţinut 
avizul tehnic pentru platforma digitală BOLT, care este pusă la dispoziție la adresa web: 
https://bolt.eu/ro/. 
Prezentul document s-a eliberat operatorului platformei digitale pentru operarea și punerea 
ladispoziție a platformei digitale de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. 
Prezentul aviz tehnic are valabilitate 2 (doi) ani de la eliberarea acestuia, nu este transmisibil 
și se publică pe platforma digitală. 
 
Prezentul aviz s-a eliberat în 2 (doua) exemplare originale, din care unul s-a comunicat către 
BOLT  OPERATION OU. 
 
 

 
Președinte, 

Dragoș-Cristian VLAD 
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