
Către,          

REGISTRUL AUTO ROMÂN              

Reprezentanța RAR: ___________ 

CERERE 

ACTIVITATE RAR 

 
 

Subsemnatul (subsemnata) __________________________________________________________,          

cu domiciliul în ____________________________________, str. __________________________________, 

nr. ________,       bl. ______, sc. ______, ap. ______, județul / sectorul _______________________________, 

având CNP *):              

în calitate de1:  

persoană care a efectuat achiziția intracomunitară a vehiculului 

  împuternicit al persoanei care a efectuat achiziția intracomunitară 

1) se completează doar în cazul vehiculelor achiziționate din state membre UE 

cunoscând dispozițiile art. 320-323 din Codul Penal privind falsul și uzul de fals, solicit: 

 Omologare individuală    Eliberare/modificare CIV  

     
 Certificare autenticitate    Redobândire CI   

     
 Altă activitate RAR:  

 

pentru vehiculul descris prin: marcă / tip _____________________________________________________,  

număr identificare   ______________________________________________________________________, 

culoare ___________________________, număr înmatriculare ____________________________________. 

Declar pe propria răspundere că titularul actului de deținere al vehiculului cu datele de  mai sus este  

______________________________________________________________________________________, 

(nume, prenume / denumire) 

are codul de identificare **):              

 

și că subsemnatul (subsemnata) sunt reprezentantul acestuia. 
 

De asemenea declar că sub aspect material mă oblig să suport consecințele dispozițiilor art. 1349-1374 din 

Codul Civil pentru eventualele pagube ce le voi cauza terților în cazul folosirii abuzive sau nelegale de către subsemnatul 

(subsemnata) a datelor și/sau documentelor obținute de la Registrul Auto Român. 

Am luat la cunoștință, prin semnarea prezentei, că există posibilitatea ca vehiculul să nu îndeplinească condițiile 

tehnice și juridice pentru efectuarea prestațiilor solicitate. De asemenea consimt în mod expres ca datele personale de 

mai sus să fie prelucrate de către RAR în conformitate cu reglementările legale în vigoare ***).  

             Data                                 Semnătura 

 

 
*) Cod numeric personal pentru persoane fizice române sau seria și numărul actului de identitate pentru persoane fizice străine. 

**) Cod unic de înregistrare pentru persoane juridice, cod numeric personal pentru persoane fizice române sau seria şi număru l 

actului de identitate pentru persoane fizice străine. 

***) Precizări privind destinația datelor, precum și drepturile prevăzute de lege, pe verso. 



Datele de mai jos se completează de reprezentantul RAR : 

 

CODURI TARIFARE 

 

1  

2  

3  

 

 (***) Precizări privind datele personale 

 

Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității 

Registrului Auto Român, care menține un istoric al activităților efectuate asupra vehiculelor, iar utilizarea lor 

respectă integral prevederile legale în vigoare privind protecția datelor personale.  

Datele pe care ni le comunicați cu ocazia solicitării unei activități specifice domeniului de activitate al 

RAR nu sunt puse la dispoziția vreunui beneficiar, colaborator sau terț al RAR, cu excepția autorităților 

abilitate prin lege să le solicite. Datele sunt preluate de către RAR așa cum au fost furnizate de dumneavoastră 

și nu este necesară corectarea lor în timp, ca urmare a apariției unor modificări.  

De asemenea vă aducem la cunoștință obligativitatea completării tuturor datelor de pe fața formularului; 

în caz contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. 

Potrivit legislației aplicabile [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE] beneficiați de următoarele drepturi:  

- dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;  

- dreptul la rectificare - puteți solicita rectificarea datelor personale inexacte sau completarea acestora;  

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - puteți solicita ștergerea datelor, în cazul în care 

prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;  

- dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați 

exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;  

- dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în condițiile art. 

21 din Regulamentul (UE) 2016/679; 

- dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați 

furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui 

operator;  

- dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor 

personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

- dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 

consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, 

prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; 

- drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la 

respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei 

solicitări la sediul nostru din București, Calea Griviței 391A, sector 1, la nr. de fax 0213181754, 0213181772 

sau prin e-mail la protectiadatelor@rarom.ro.  

În plus, RAR a numit un responsabil pentru protecția datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri 

cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact 

anterior menționate. 

În situația în care doriți verificarea exactității datelor personale în evidențele RAR, puteți adresa o cerere 

instituției noastre, în care sunteți rugați să precizați motivul verificării. Puteți solicita rectificarea, actualizarea 

sau ștergerea datelor incomplete sau inexacte, precum și transformarea în date anonime a celor a căror 

prelucrare nu este conformă legii, în măsura în care prezentați și o argumentare din care să rezulte clar motivele 

întemeiate ale solicitării. 

                                              

                                                   CONDUCEREA RAR 


