
ANEXA 

Structura și setul de date privind vehiculele și deţinătorii acestora necesare căutărilor automate și
elementele de date furnizate ca rezultat al căutărilor automate

A. Elemente de date necesare pentru efectuarea căutării automate
Rubrica O/F(1) Comentarii
Date privind vehiculul O
Statul membru de înmatriculare O
Numărul de înmatriculare O [A(2)]
Date referitoare la neplata unui tarif rutier O
Statul membru pe teritoriul caruia a survenit 
neplata unui tarif rutier

O

Data de referinţă a evenimentului O
Ora de referinţă a evenimentului O

B. Elemente de date furnizate ca rezultat al cautării automate
B.1. Date privind vehiculele

Rubrica O/F(1) Comentarii
Număr de înmatriculare O
Serie șasiu /VIN O
Statul membru de înmatriculare O
Marca O [D.1(2)]

Modelul vehiculului O [D.3(2)]

Cod categorie UE O [J]

Clasa de emisii EURO O

B.2. Date privind proprietarii/utilizatorii vehiculelor
Rubrica O/F(1) Comentarii
Date privind proprietarul vehiculului O [C.2(2)]

Datele se referă la proprietarul 
certificatului de înmatriculare

Numele de familie al proprietarului certificatului
de înmatriculare/ Denumirea societăţii

O (C.2.1)
Se folosesc câmpuri separate pentru 
nume, infixe, titluri etc. Se comunică 
în format imprimabil.

Prenume O (C.2.2)
Se folosesc câmpuri separate pentru 
prenume şi iniţiale. Se comunică în 
format imprimabil.

Adresă O (C.2.3)
Se folosesc câmpuri separate pentru 
stradă, număr şi anexe, cod poştal, 
locul de reşedinţă, statul de reşedinţă 
etc. şi se comunică adresa în format 
imprimabil.

Sexul F Masculin, feminin



Data nașterii O
Entitate juridică Persoană fizică, asociaţie, 

întreprindere, societate etc.
Locul nasterii F
Numar de identificare F Un element de identificare care 

identifică în mod unic persoana sau 
societatea respectivă

Date privind utilizatorul vehiculului O (C.3)
Datele se referă la utilizatorul 
vehiculului.

Numele utilizatorului (denumirea societăţii) O (C.3.1)
Prenume O (C.3.2)
Adresă O (C.3.3)
Sexul F
Data nașterii O
Entitate juridică O Persoană fizică, asociaţie, 

întreprindere, societate etc.
Locul nașterii F
Număr de identificare F Un element de identificare care 

identifică în mod unic persoana sau 
societatea respectivă
În cazul vehiculelor casate, al 
vehiculelor sau al placutelor de 
înmatriculare furate sau al 
certificatelor a căror valabilitate a 
fost depășită, nu se furnizează 
informații referitoare la 
proprietar/utilizator. În schimb, se 
transmite mesajul “Informații 
necomunicate”

Abrevieri:
(1)O = obligatoriu, în cazul în care informaţia este disponibilă în registrul naţional aparţinând statului
membru al Uniunii Europene, altul decât România; F = facultativ;
2) Cod corespunzător, potrivit abrevierilor prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29
aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule


