
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Anexa nr. 1 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   SE APROBĂ 

                                                                                                                            ŞEF AGENŢIE ARR 

REFERAT 

      Urmare verificării documentelor depuse la dosar şi a evidenţelor referitoare la certificate/atestate 

existente în agenţie rezultă că sunt îndeplinite/nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru înlocuirea 

certificatului/atestatului şi prin urmare propun aprobarea/neaprobarea solicitării. 

Tariful de eliberare a fost achitat prin:  ……………………………………………………………………... 

Nume, prenume ……………………………………   Data şi semnătura ………………………………….. 

 

 

 

Nr. înregistrare 

 

 

DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul(a) ……………………………………………, născut la data de ……………… în 

judeţul/sector………………………………. fiul lui ……………………. şi al …………………………… 

posesor al actului de identitate seria………. nr. ……………… CNP……………………………………… 

domiciliat în ………………………………str.………………………………….......nr.….. bloc…….sc….. 

et…..ap…… sector…… 

cunoscând prevederile art. 292 cod penal privind falsul în declaraţii  declar pe propria răspundere 

că certificatul/atestatul de pregătire profesională pentru………………………………………………. 

seria……nr…………….. eliberat de ………………………………………. a fost 

- pierdut…………………………………………………………………………………………………*) 

- furat ……………………………………………………………………………………………………*) 

- deteriorat………………………………………………………………………………………………*) 

- distrus ………………………………………………………………………………………………….*) 

Atât declar, susţin şi semnez personal în vederea eliberării unui nou certificat/atestat  de pregătire 

profesională pentru………………………………………………………………………………………… 

           

Data ………………………                                                                                     NUME PRENUME     

 

                                                                                                                          ………………………………                            

                                                                                                                                    SEMNĂTURA 

 

Anexez: - dovada publicării pierderii/distrugerii în cotidianul ___________________________________ 

              - dovada (adeverinţa) eliberată de poliţie 

              - certificatul/atestatul deteriorat 
 

*) – se indică data şi locul constatării pierderii/furtului/deteriorării/distrugerii 

                                                                                                                                                        
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, www.arr.ro, e-mail: arutiera@arr.ro) procesează și prelucrează date și 

informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 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 (Regulamentul 

general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul eliberării documentelor solicitate, în condițiile legii. 

Completarea datelor dumneavoastră pe acest formular, constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de 

poliţie, parchet, instanţe şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare, în condiţiile legii. 



AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R., în calitate de operator de date cu 
caracter personal, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, prelucrează 
datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și de terți, prin mijloace 
automatizate şi manuale, în vederea soluționării cererilor de 
eliberare/înlocuire/preschimbare sau vizare a certificatelor/atestatelor profesionale din 
domeniul transportului rutier, în conformitate cu cadrul legislativ și normativ aplicabil 
activității A.R.R. și Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al A.R.R., pentru 
următoarele categorii de persoane:
⦁ manageri de transport rutier de marfă/persoane și respectiv manageri de transport în 

regim de taxi și închiriere;
⦁ consilieri de siguranță rutieră pentru transport rutier de mărfuri periculoase;
⦁ instructori de conducere auto și profesori de legislație rutieră;
⦁ conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau 

dimensiuni de gabarit depăşite (agabaritice);
⦁ conducători auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul;
⦁ conducători auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere 
defecte sau care sunt avariate;

⦁ conducători auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în 
regim de închiriere;

Cadrul legislativ și normativ aplicabil activității A.R.R. include o sferă vastă de acte 
normative, dintre care menționăm: O.G. nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice 
în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, H.G. nr. 
625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închirire, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, cu completările și modificările ulterioare, Normele privind pregătirea și atestarea 
profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere, aprobate prin H.G. nr. 
879/2016, OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea 
profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, Normele 
privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, 
aprobate prin O.M.T. nr. 733/2013, OMT nr. 3/2008 pentru aprobarea normelor privind 
atestarea  profesională a conducătorilor auto, care efectuează transport de persoane în 
regim taxi, sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează 
transport în regim de taxi, OMT nr. 918/2019 pentru completarea anexei la Ordinul 
ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru 
prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., precum și alte acte 
normative aplicabile domeniului transportului rutier în vigoare.

Pentru soluționarea solicitării dumneavoastră, activitățile instituției, inclusiv operațiunile 
de prelucrare a datelor cu caracter personal de către instituție, sunt destinate realizării, în 
principal, a următoarelor scopuri, după caz:
⦁ Înregistrarea și procesarea cererilor de eliberare/înlocuire/preschimbare/vizare a 
certificatelor/ atestatelor profesionale în domeniul transportului rutier, după caz, și procesarea 
documentației necesare eliberării certificatelor/atestatelor profesionale, anexate cererii de 
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către solicitanți;
⦁ Acordarea de consultanță în probleme privind activitatea de eliberare a 
certificatelor/atestatelor profesionale pentru manageri de transport marfă/persoane, consilieri 
de siguranță, manageri de transport în regim de taxi și închiriere, instructorii de conducere 
auto, profesori de legislație rutieră, conducători auto care efectuează transport rutier cu 
vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depăşite (agabaritice), conducători auto care 
efectuează transport rutier cu troleibuzul,  conducători auto care efectuează transport rutier 
național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, conducători auto care 
efectueză transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere;
⦁ Soluționarea reclamațiilor/sesizărilor privind eliberarea certificatelor/atestatelor 
profesionale pentru categoriile menționate mai sus;
⦁ Încasarea tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de A.R.R. potrivit prevederilor 
legale;
⦁ Constituirea bazelor de date cu informațiile necesare desfășurării atribuțiilor legale ale 
A.R.R. pentru toate activitățile în domeniu său de reglementare, conținând în mod obligatoriu 
informațiile/datele minimale stabilite prin legislația în vigoare;
⦁ Gestionarea sistemelor IT în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate 
din domeniul transporturilor rutiere, precum și pentru eliberarea certificatelor/atestatelor 
profesionale;
⦁ Arhivarea documentelor;
⦁ Îndeplinirea de către A.R.R. a altor atribuții stabilite prin lege.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Instituție și împuterniciții 
acesteia în temeiul art. 6, alin. 1, lit. c)  și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv 
îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului (de ex: îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 
H.G. nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române – A.R.R., 
înregistrarea contabilă a tarifelor de înscriere/participare la examinare, a tarifelor pentru 
prestațiile specifice ale A.R.R., arhivarea documentelor). 

Sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate cu ocazia depunerii cererii, acestea 
fiind necesare îndeplinirii, după caz, unuia sau mai multora din scopurile menţionate anterior. 
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea realizării interesului dumneavoastră 
personal și imposibilitatea respectării obligațiilor legale ale Instituției.

Vă informăm că, în funcție de scopurile anterior menționate este necesar să prelucrăm 
următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, CNP, locul și data nașterii, 
domiciliu, cetățenie, seria și numărul C.I./pașaport/permis de ședere, diplome/certificate de 
studii sau formare profesională, experiență profesională,  cazier judiciar/auto, aviz medical 
și psihologic, semnătura, număr de telefon/fax, e-mail, fotografia, seria și numărul permisului 
de conducere și alte date strict necesare eliberării și asigurării evidenței 
certificatelor/atestatelor profesionale conform actelor normative în vigoare.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Instituție și împuterniciții acesteia (de 
ex. furnizorii de servicii IT), fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale ale 
Instituției către Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și la 
solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități competente de control, la solicitarea 
acestora. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de la data depunerii cererii 
dumneavoastră, pe toată durata valabilității certificatului/atestatului emis, și ulterior, până la 
expirarea termenelor legale de arhivare, respectiv numai pe durata necesară respectării 
obligațiilor legale ale Instituției sau a împuterniciților acesteia. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
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privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de a nu 
fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile 
prevăzute de Regulament. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, 
transmisă operatorului de date, prin poștă sau la registratura instituției din București, B-dul 
Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, sau prin email la: arutiera@arr.ro sau 
relatii_publice@arr.ro

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului 
nostru pentru prelucrarea datelor prin email la: dpo@arr.ro, telefonic la numărul: 
0732.668.083 sau fax: 021 318 21 00, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 
08:00 – 16:30, și vineri, între orele 08:00 – 14:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a 
încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea 
securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, 
modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Am luat la cunoștință:
Numele și prenumele ......................………………………….                                                                                     
Semnătura.…………….                                                                                         
Data……………………
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