
Rubricile din caseta A se completează de către autoritatea de înmatriculare 

A (1) Numărul de 

înmatriculare 

(2) Gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea 

 

 

(3) Data efectuării operaţiunii 

(4) Observaţii 

 

 

 Rubricile din caseta B se completează de către solicitant 
  B C E R E R E 

 

1. Subsemnatul (Subscrisa) ____________________________________________________________ ,  

C.N.P. (C.U.I.) ______________________ cu domiciliul /sediul în localitatea 

___________________________, strada _____________________, nr.___, bl.___, sc.____, et.____ 

ap. ____, sector/judeţul ______________________,  e-mail* ______________________________, 

tel.* ________________, solicit:  

  înmatricularea  

  înmatricularea temporară 

  transcrierea transmiterii dreptului de proprietate 

  eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare 

  eliberarea unui nou certificat ca urmare a modificării datelor înscrise 

  radierea 

  autorizarea provizorie pentru o perioadă de ____ zile 

  duplicat placă nr. înmatriculare/placă suplimentară ____ buc 

  păstrarea combinației numărului de înmatriculare. 

a vehiculului marca ______________________ tip _____________ număr de identificare 

________________________________, an de fabricaţie ________ numărul de înmatriculare 

_______________ dobândit la data de _________________ prin (cumpărare, donaţie, moştenire, 

schimb, alt mod) ________________________ de la ____________________________________. 

2. Se completează doar în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate 

folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate: 

Nume, prenume / denumire __________________________________________  

C.N.P. (C.U.I.) ______________________________ 

* Am luat cunoștință că adresa e-mail și numărul de telefon sunt opționale, iar în măsura 

în care sunt furnizate, sunt de acord cu prelucrarea acestora în vederea comunicării 

oricăror informații de interes cu privire la operațiunea solicitată sau vehiculul care face 

obiectul acesteia. 

Am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de Informare. 
 

Data _______________                              Semnătura ( ştampilă ) _____________ 
 

NOTĂ DE INFORMARE 

         Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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), beneficiați: de dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la 
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată 

și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Pentru exercitarea acesetor dreptul, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la 

Instituția Prefectului Județului _____________________. 
         Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, aveți posibilitatea de a depune o 

plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 

nr. 28-30, sector 1. 
         De asemenea, fără a fi adusă vreo atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanței 

competente în vederea apărării oricăror drepturi garantate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, care v-au fost încălcate.    
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