
AAUUTTOORRIIZZAARREEAA  PPRROOVVIIZZOORRIIEE  
VVEEHHIICCUULL  NNEEÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAATT  

  
DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE:: 

1. Cererea solicitantului; 
2. Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de autovehicule, în termen de valabilitate al acesteia; 
3. Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

vehiculului; 
4. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
5. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu  număr provizoriu şi a garanţiei de 

returnare a acestora; 
6. Dovada de plată a contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie; 
7. Copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se 

solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări. 
 
    Vehiculului caruia i s-a acordat autorizaţie provizorie în condiţiile arătate mai sus, i 
se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii, care nu 
pot cumula mai mult de 90 zile cu condiţia achitării tuturor taxelor şi tarifelor legale 
necesare înmatricularii, înainte de eliberarea următoarei autorizaţii. 

  
AAUUTTOORRIIZZAARREEAA  PPEENNTTRRUU  PPRROOBBEE  

VVEEHHIICCUULL  SSUUPPUUSS  ÎÎNNCCEERRCCĂĂRRIILLOORR  SSAAUU  
CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZĂĂRRIIII  DDEE  CCĂĂTTRREE  DDEEAALLEERRII  

  
DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE::  

1. Cererea solicitantului; 
2. Documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi 

reprezentantul legal, în copie; 
3. Copii după actul constitutiv al societăţii, din care să rezulte ca obiect de activitate: 

fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o 
adeverinţă de la Regia Autonomă ,,Registrul Auto Român”, din care să rezulte că 
societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor 
supuse încercării în vederea omologării; 

4. Copii după actul constitutiv al societăţii, din care să rezulte ca obiect de activitate 
comercializarea vehiculelor rutiere şi copii după facturile fiscale de vânzare  şi 
jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel 
puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii după actele care 
atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse 
vânzării, în cazul comercianţilor; 

5. Dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia, pentru fiecare 
autorizaţie solicitată; 

6. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr pentru probe; 
7. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare. 


