
Societatea* : 
Adresa: 
Telefon/Fax:             E-mail:
Nr. Registrul Comerțului :                    Cod Fiscal : 
IBAN:                   Banca: 
Nr. înregistrare: 

* Un antet oficial al solicitantului poate înlocui această secțiune dacă conține toate informațiile cerute
**  Se completează doar pentru vehicule
***Se anexează doar în cazul unei omologări de bază sau dacă documentele prezentate anterior au suferit modificări

F.PO-E200-SCIM-03/01

Registrul Auto Român 
Calea Griviței nr. 391A, Sector 1 

010719 BUCUREȘTI 
În atenția Departamentului Omologări de Tip 

1. OBIECT : Cerere oficială referitoare la omologarea de tip
 solicităm prin prezenta inițierea activității 

 și identificat după 

În calitate de 
de:  
pentru un tip de : 
în conformitate cu actul de reglementare :    
cum urmează: 

Producător: 
Marcă: 
Tip: 
Categoria de omologare ** : 

2. DOCUMENTE: Anexăm la prezenta cerere următoarele:

1. Copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comerțului ***;
2. Documentul de împuternicire, în cazul reprezentantului producătorului***;
3. Dosarul informativ întocmit conform actului de reglementare în baza căruia se acordă

omologare de tip;
4. Copia certificatului de acreditare a sistemului de management al calității al producătorului***;
5. Declarația de adresabilitate unică a producătorului (art.23/R 2018/858; art.21/R 167/2013;

art.26/R 168/2013)***.

 , să ne reprezinte în relația cu RAR.

3. REPREZENTARE : Pentru desfășurarea activității solicitate și furnizarea tuturor informațiilor necesare
delegăm pe:                                                                                                               având datele de contact
tel:                                  e-    mail: 

Reprezentantul legal : 
Data: 

Semnătură : 

Se solicită încercări:

Cod omologare:
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