SE APROBĂ
ŞEF AGENŢIE TERITORIALĂ ARR

Nr. înregistrare:
/

Către
Autoritatea Rutieră Română – ARR,
Agenţia Teritorială ARR ....................................
Subsemnatul/a ……………………………………………, CNP…… …………………………………..,
telefon …………………..., e-mail…………………………………..act identitate seria ……, nr.
………............, eliberat de către …………………………..….… la data de …………..…….., vă solicit:
eliberarea

vizarea

înlocuirea datorită:
pierderii

furtului

deteriorării

distrugerii

schimbării numelui

certificatului/atestatului1) de competență profesională pentru:
Consilier de siguranță
Manager transport:
Marfă/Persoane/Taxi

Instructor auto:..........................2)
Agabaritic
Vehicule avariate
2)
Profesor legislație
Taxi/Închiriere
Troleibuz
în temeiul art. 23 alin. (6) și (7) din OUG nr.195/2002

Doresc să primesc dovadă înlocuitoare a certificatului/atestatului1) de competență profesională.
Doresc să primesc certificatul/atestatul1) de competență profesională la următoarea adresă:

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite
conform legii penale şi, de asemenea, certificatele/atestatele devin nule dacă pentru obţinerea lor au fost
prezentate documente conţinând informaţii false sau eronate, ori au fost eludate orice prevederi legale
aplicabile.

Semnătura ………………………..

Data ………………………

1)

– se barează cuvintele care nu corespund;
– se menționează tipul atestatului, categoriile pe care le solicită și bifează căsuța aferentă, dacă
beneficiază de acele prevederi din OUG nr. 195/2002;
3)
– se semnează, pe verso, în mod obligatoriu de către solicitant în momentul completării cererii.
2)

REFERAT
Având în vedere verificările efectuate privind documentele depuse la dosar, precum și verificările
efectuate în sistemul informatic de licențiere și autorizare al A.R.R., sunt/nu sunt îndeplinite*) condițiile
pentru eliberarea certificatului/atestatului prevăzute în legislația în vigoare și propun
aprobarea/neaprobarea*) solicitării.
Tariful de eliberare a fost achitat prin: M.P./O.P. Nr………………/…… …… ...........
Nume, prenume**) ..................................................................................Semnătura și data ..........................................
*)

- se barează cuvintele care nu corespund situației de fapt.
– numele și prenumele angajatului ARR care a efectuat verificările și a emis certificatul/atestatul de
pregătire profesională
**)

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Autoritatea Rutieră Română – ARR, 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 și 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 ARR ce include o sferă vastă de acte normative aplicabile domeniului transportului rutier în vigoare
(disponibile pe site-ul www.arr.ro).
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 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 depășite (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 în regim de închiriere. soluționarea
reclamațiilor/sesizărilor privind eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru categoriile menționate mai sus;
încasarea tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de ARR potrivit prevederilor legale; constituirea bazelor de date cu
informațiile necesare desfășurării atribuțiilor legale ale ARR 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 ARR 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 lit. 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
(GDPR), respectiv îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului (de ex: îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de H.G.
nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea ARR, înregistrarea contabilă a tarifelor de înscriere/participare,
de examinare, a tarifelor pentru prestațiile specifice ale ARR, arhivarea documentelor, etc.).
Sunteți obligat să furnizați datele personale solicitate cu ocazia depunerii cererii, acestea fiind necesare îndeplinirii,
soluționării după caz, a cererii dumneavoastră. 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 CI/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 cuprinse în acesta, 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 acestuia (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 acestuia.
Conform GDPR, beneficiați 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 puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și 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).

Semnătură solicitant3):.....................................................

