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Fişă cu date tehnice pentru înregistrarea naţională a unui vehicul 

omologat în conformitate cu directivele-cadru ale Uniunii Europene 
Solicitant: 

Nr. certificatului / extensia / data acordării omologării comunitare: 

Valabilitatea certificatului (în funcţie de termenele de aplicare ale unor directive ce 

fac imposibilă după o anumită dată prima înmatriculare / înregistrare): 

 

1. Categoria internaţională / categoria de folosinţă: 

2. Caroseria: 

3. Marca:  

4. Tipul / varianta / versiunea / denumirea comercială: 

5. Masele (kg): 

5.a. proprie (minimum – maximum): 

5.b. tehnic admisibile: 

5.b.1. maximă: 

5.b.2. pe axa 1: …; pe axa 2:…;  

5.b.3. în ansamblu: 

5.b.4. remorcabilă cu sistem de frânare 
1)

: 

5.b.5. remorcabilă fără sistem de frânare: 

5.b.6. pe punctul de cuplare 
2)

: 

6. Numărul de locuri 
3)

:  

6.a. total: 

6.b.în faţă: 

6.c. pe scaune: 

6.d. în picioare: 

7. Dimensiunile de gabarit (mm) 
4)

: 

7.a. Lungimea: 

7.b. Lăţimea:  

7.c. Înălţimea: 

8. Motorul 

8.a. Tipul (codul de omologare / codul de poansonare): 

8.b. Cilindree (cm
3
): 

8.c. Putere max. (kW) / turaţie (min
-1

): 

8.d. Sursa de energie: 

9. Numărul de axe: 

10. Tracţiunea: 

11. Viteza maximă constructivă (km/h): 

12. Dimensiunile anvelopelor (cu indici de sarcină şi viteză) – jantelor 
5)

:  

12.a. Faţă: …/I; …/II; …/III;  

12.b. Spate: …/I; …/II; …/III. 

13. Zgomotul (dB(A)): 

13. a. În mers: 

13.b. În staţionare: 

14. Tipul de acţionare a cutiei de viteze: 

15. Capacitatea rezervorului de combustibil 
6)

: 
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16. Emisiile CO2 în parcurs combinat (g/km): 

17. Filtrul de particule: da / nu. 

18. Tipul suspensiei pe fiecare axă
7)

:   

19. Diverse observaţii: 

 

Note:  

1) Pentru tractoare se vor menţiona toate masele în funcţie de tipul sistemului de 

frânare (inerţială, pneumatică etc); 

2) Pentru tractoare se vor preciza toate valorile în funcţie de tipul cuplei (eventual 

se va sublinia valoarea ce se doreşte a fi înscrisă pe carte); 

3) Cu diversele opţiuni; 

4) Cu diversele opţiuni: cu dispozitiv de remorcare, şină port-bagaj, pasaje de roţi 

mărite etc; 

5) Se vor menţiona în ordinea în care se doresc a fi înscrise în cartea de identitate; 

6) Şi variantele opţionale (cu condiţia ca masa proprie rezultată să se încadreze în 

câmpul de toleranţă al valorii nominale  / plajei declarate la pct. 5.a) 

7) Pentru vehicule de categoria M2-M3 şi N1-N3. Se va preciza: mecanică, 

pneumatică, echivalent pneumatică. Se vor anexa următoarele fotografii: 

ansamblu vehicul semi-profil faţă, ansamblu vehicul semi-profil spate, eticheta 

constructorului, codul VIN poansonat, ansamblu suspensie faţă, ansamblu 

suspensie spate.  

 

 

 

Data:        

 

Reprezentantul solicitantului 

Nume şi prenume: 

 

 

 

Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului 

                   (pe fiecare pagină) 

  


