Anexa nr. 1

SE APROBĂ
ŞEF AGENŢIE ARR

Nr. înregistrare:

Către,
Autoritatea Rutieră Română – ARR, Agenţia …………………
Subsemnat (ul/a) ……………………………………………, domiciliat în ………………………………
str. …………………………………………………, nr. ……, bloc ……, scara …, etaj …, ap. …………..,
judeţ/sector ……………………, telefon …………….., act identitate ………, seria ……, nr. ……...........,
eliberat de ……………………, la data de ……………, CNP/NIF ………………………………………..,
în calitate de ………………………………………………………………………………………………...;
la operatorul de transport …………………………...………………………………………………………
deţinător al licenţei comunitare/de transport nr. ………………. valabilă până la data de …………………
cu sediul în: localitatea ……………………………, str. …………………………………, nr. …………..,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului internaţional de mărfuri,
solicit eliberarea unui număr de _______ atestate pentru următorii conducători angajaţi ai
societăţii noastre:
1. _____________________________________ 6. ___________________________________________
2. _____________________________________ 7. ___________________________________________
3. _____________________________________ 8. ___________________________________________
4. _____________________________________ 9. ___________________________________________
5. _____________________________________ 10. __________________________________________
Anexez pentru fiecare conducător auto copiile conforme cu originalul ale următoarelor documente autentice şi în
termen de valabilitate: actul de identitate, permisul de conducere, certificatul pentru conducătorii auto care efectuează
transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi contractul individual de
muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă (sau dovada înregistrării în programul REVISAL)
Întocmită în două exemplare, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii şi,
de asemenea, au drept consecinţă retragerea atestatului(lor).
Data ………………………

Semnătura …………………….
L.S.

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.

REFERAT
Urmare verificărilor efectuate privind valabilitatea licenţei comunitare/de transport şi documentele
depuse la dosar rezultă că sunt îndeplinite/nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea
atestatului(lor) şi prin urmare propun aprobarea/neaprobarea solicitării.
Tariful de eliberare a fost achitat prin: ……………………………………………………………………...
Nume, prenume …………………………………… Data şi semnătura …………………………………..
Am primit atestatele cu numerele _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nume, prenume, semnătura şi data:________________________________________________________
L.S.

