CATRE:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

CERERE1)
CORECTIE ERORI MATERIALE
ROVINIETA
D-l/D-na/S.C. _________________________________________, in calitate de utilizator
al vehiculului cu numarul de inmatriculare _________________, numar de identificare
_________________________ prin prezenta, va adresez rugamintea de a efectua corectia datelor
de identificare ale vehiculului in baza de date a SIEGMCR, avand in vedere ca la momentul
emiterii ROVINIETEI seria________________ a fost inscris eronat numarul de inmatriculare
__________________ si/sau numarul de identificare _________________________.
Anexez la prezenta cerere, in copie:
documentul care atestă emiterea rovinietei (cu excepţia cazului în care rovinieta a fost
emisa prin intermediul serviciului de mesaje scurte) pentru datele de identificare eronate;
certificatul de inmatriculare/ cartea de identitate a vehiculului pentru care s-a dorit
achitarea tarifului de utilizare;
certificatul de înmatriculare al vehiculului pentru care s-a emis rovinieta2) - numai in
cazul utilizatorilor straini.
Inteleg ca:
prin utilizator, in sensul OG nr.15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se
intelege persoana fizica sau juridica inscrisa in certificatul de inmatriculare, care are in
proprietate sau care poate folosi vehiculul in baza unui drept legal;
efectuarea corectiilor materiale in baza de date a SIEGMCR se efectueaza numai in
conditiile prevazute in ANEXA la Normele metodologice pentru aplicarea de către CNAIR SA a
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin O.M.T. nr. 1463/2018;
rovinieta nu se considera a fi valabila pentru vehiculul pentru care s-a dorit achitarea
tarifului de utilizare pana la confirmarea, in scris, de catre CNAIR SA a efectuarii modificarilor
in baza de date.
Va rog sa-mi comunicati raspunsul dvs.
prin posta, la adresa ______________________________________________________
sau
prin e-mail/fax________________________________
Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre CNAIR SA, inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul de operator 16562, in
vederea solutionarii cererii referitoare la corectia erorilor materiale.

Data___________________
Semnatura/ Stampila____________________
1)

- Această cerere poate fi transmisă prin e-mail (roviniete@andnet.ro), prin fax (021/264.34.82) sau prin poștă (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București)
2)
- daca numărul de înmatriculare pentru care s-a emis rovinieta este alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit
legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare (semiremorca, remorca, motocicleta, etc.)

