Auftrags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Cerere de eliberare (§5 FPersV) a unui

card de conducător auto
conform Regulamentului (UE) 165/2014, precum și dispozițiilor legale care se bazează pe acesta
Prima eliberare

Eliberare card următor

Eliberare card înlocuitor

Eliberare sinc. FS/FK

Solicitant (vă rugăm să completați cu majuscule)
Nume de familie
Numele la naștere
Prenume
Data nașterii
Strada

Locul nașterii
Numărul

Cod poștal Domiciliul
Adresa de e-mail
Cetățenie
Numărul permisului de conducere tip card UE (nr. 5)
Autoritatea/statul care a eliberat permisul de conducere (nr. 4c)

Limba UE dorită pentru afișare pe tahograf
personal

Eliberarea
cardului

prin poștă KBA (Autoritatea
Federală din domeniul
Transporturilor)

furnizare colectivă = preluare de la autoritatea emitentă
cu comandă de livrare prin poștă (PZA) (implică plata unei taxe)

Numărul cardului de conducător auto deținut anterior(nr. 5 FK)

Modelul scanat (pentru cardul de conducător auto)

Semnătura
(Semnătura poate fi făcută doar cu un creion negru de
dimensiuni medii în chenarul prevăzut)

Fotografie
biometrică
actuală
35 mm x 45 mm
conform Anexei 8
din Regulamentul
privind
pașapoartele

Notificare privind protecția datelor:
Datele cu caracter personal colectate prin intermediul prezentei cereri vor fi salvate, prelucrate și utilizate numai pentru prelucrarea
cererii și pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau a dispozițiilor legale care se bazează pe acesta.

Data, semnătura solicitantului

Data 04/2020

Număr de telefon eventuale întrebări

Auftrags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Anlage zum Antrag auf Erteilung (§5 FPersV) einer Fahrerkarte
Von der DEKRA Ausgabestelle auszufüllen:
Prüfung von vorgelegten Nachweisen

in Ordnung

nicht in Ordnung

Nachweis Wohnsitz (Nicht älter als 6 Monate)
EU-Führerschein – (mindestens die Klasse B)
Identitätsprüfung (Personalausweis)

erfolgt

Bearbeitung
Ausgabe der Karte:

Standard

nicht erfolgt

Express

Persönlich  Sammelzustellung = Abholung an der Ausgabestelle
Per Post  mit Postzustellungsauftrag (PZA)

Angaben zur
vorherigen
Fahrerkarte

Kartendaten sind falsch
Gültigkeit der Karte läuft bald ab
Karte nicht funktionsfähig
Karte verloren 1

Datum (Verlust)

Karte gestohlen 2 Datum (Diebstahl)
Rückgabe der Karte

Eidesstattliche
Versicherung
Nachweis Anzeige
bei der Polizei

Karte wurde bereits zurückgegeben
Karte ist noch einzuziehen
Rückgabe der Karte nicht möglich
Rückgabe der Karte ist nicht erforderlich

Gewährleistung

ja

nein

Bemerkung

Ausgabestelle

Antragsbearbeitung
Stempelfeld

DEKRA Mitarbeiter/in
Personal-Nummer
Datum, Unterschrift

Am primit cardul de conducător auto
Data

1
2

Semnătura

Eidesstattliche Versicherung des Karteninhabers über den Verlust der Fahrerkarte.
Nachweis der Diebstahlanzeige durch Bestätigung der Polizei

Data 04/2020

Indicații privind depunerea cererilor de eliberare a cardului de
conducător auto conform
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 pentru un tahograf digital
1. Eligibilitate pentru depunerea cererii
Cerințele minime privind eligibilitatea pentru depunerea cererii sunt:
 domiciliul în Germania
 autorizația de a conduce un vehicul aflat sub incidența dispozițiilor Regulamentului CE 561/2006.
Fiecare conducător auto poate deține un singur card de conducător auto valabil.
2. Informații obligatorii în formular







Numele de familie, prenumele, numele la naștere, dacă este diferit de numele de familie
Data nașterii, locul nașterii
Domiciliul, codul poștal (în Germania)
Strada, numărul
Cetățenia, limba maternă (limba UE dorită pentru afișare pe tahograf)
Permis de conducere european, categoria permisului de conducere (cel puțin categoria B)

3. Documente care trebuie depuse





Cartea de identitate, alternativ pașaport în legătură cu confirmarea de luare în evidența populației
în Germania
(adeverință de domiciliu nu mai vechie de 6 luni).
Fotografie biometrică actuală cu dimensiunea 35 mm x 45 mm, conform Anexei 8 din Regulamentul
privind pașapoartele.
Permis de conducere tip card UE (pentru solicitanții germani), permis de conducere european
Cardul anterior de conducător auto, în cazul cererilor de reînnoire din cauza deteriorării sau
defecțiunii

4. Indicații privind completarea formularului de cerere
Formularul de cerere poate fi completat și tipărit direct pe internet sau se completează de mână,
lizibil cu majuscule. Apoi trebuie lipită fotografia tip pașaport și semnătura din
cadrul prevăzut trebuie făcută doar cu un creion negru de dimensiuni medii (de exemplu, creion chimic –
nu cu pixul). Aceasta din urmă poate fi efectuată și la autoritatea emitentă.
5. Taxe și cheltuieli
Taxa pentru cardul de conducător auto constă
- dintr-o cotă administrativă (reglementare din regulamentul privind taxele de stat) și
- dintr-o cotă a KBA pentru producție și personalizare, în valoare de 12,00 EUR per card.
(Data 01.01.2018)
În plus, pot apărea cheltuieli în funcție de expedierea, respectiv emiterea cardului.
În cazul expedierii directe de către KBA printr-o comandă de livrare prin poștă (PZA), taxa este de 3,00
EUR.
Suma totală se plătește, în principiu, la depunerea cererii.
Indicație:
În caz de respingere, respectiv neacceptare a cererii din cauza lipsei unei condiții prealabile pentru
eliberare, se va percepe o taxă în conformitate cu Regulamentul privind taxele de stat, în funcție de efortul
implicat.

Data 04/2020

6. Eliberare și termene
Termenul limită pentru eliberarea cardurilor este de 20 de zile lucrătoare în cazul primei cereri și de 5 zile
lucrătoare pentru înlocuirea și reînnoirea cardului. Termenul începe din momentul în care toate
documentele necesare sunt disponibile, respectiv corectitudinea informațiilor a fost confirmată (de exemplu,
verificări cu răspuns pozitiv în registrul central de carduri de tahograf și registrul de permise de conducere).
Un card înlocuitor (după pierdere sau furt) va fi emis cu perioada de valabilitate a cardului care urmează a fi
înlocuit. Se emite o comandă de reînnoire (defecțiune, deteriorare) cu perioada de valabilitate a cardului
care trebuie reînnoit.
Indicație:
În cazul în care perioada de valabilitate a cardului respectiv este mai mică de 185 de zile, în ambele cazuri
se emite un card cu un termen complet, începând cu ziua comenzii.
Perioada de valabilitate cardului de conducător auto este de 5 ani.
Înainte de expirarea valabilității, trebuie depusă o cerere pentru eliberarea unui card următor în timp util, cel
mai devreme cu 6 luni înainte.
După expirarea perioadei de valabilitate, cardul de conducător auto rămâne în posesia titularului (dovada
ultimelor 28 de zile).
Cardul de conducător auto devine inutilizabil după expirarea valabilității și nu trebuie returnat.
7. Indicații importante
Cardul de conducător auto trebuie protejat împotriva utilizării necorespunzătoare.
În cazul pierderii cardului de conducător auto, autoritatea emitentă trebuie informată imediat în scris. În
cazul pierderii cardului de conducător auto, la cererea de eliberare a cardului înlocuitor trebuie să se
anexeze o declarație legalizată.
Furtul unui card de conducător auto trebuie să fie raportat poliției, iar notificarea scrisă trebuie să fie
prezentată la efectuarea comenzii unui card înlocuitor.
Cardurile care au fost găsite după raportarea pierderii nu mai pot fi utilizate și trebuie returnate imediat
autorității emitente.
În caz de defectare și deteriorare, cardul trebuie să fie transmis autorității emitente și trimis KBA pentru
verificare.
Returnarea cardului de conducător auto este necesară dacă ulterior condițiile preliminare de eliberare nu se
mai aplică.
Mai multe informații despre cardurile de tahograf și tahograful digital se regăsesc pe pagina de internet a
Autorității Federale din domeniul Transporturilor (www.kba.de), a Institutului Federal pentru Transportul de
Marfă (www.bag.bund.de), precum și la producătorii de tahografe digitale.
8. Informații privind protecția datelor conform art. 13 din Regulamentul general privind protecția
datelor (RGPD):
Responsabil: DEKRA Automobil GmbH
Date de contact protecția datelor: datenschutz.automobil@dekra.com
Scopul prelucrării: Eliberarea cardurilor de tahograf
Baza legală pentru prelucrare:
Regulamentul (UE) 165/2014, precum și dispozițiile legale care se bazează pe acesta
Perioada de stocare: perioada de valabilitate a tipului respectiv de card plus 1 an.
Drepturile persoanei vizate:
Responsabilul are dreptul la informare (art. 15 RGPD), la rectificare (art. 16 RGPD)
sau ștergere (art. 17 para. 1 RGPD) ori la restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD),
dreptul de a se opune (art. 21 RDGP) și dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD). Există, de
asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru protecția
datelor (de exemplu, reprezentantul statului pentru protecția datelor și libertatea informațiilor).
În cazul în care colectarea, prelucrarea sau utilizarea se bazează pe consimțământ, în conformitate cu art.
6, para. 1, lit. a sau art. 9, para. 2, lit. a, persoana responsabilă are dreptul de a-și retrage în orice moment
consimțământul, în conformitate cu art. 7, para. 3 RGPD cu efecte juridice pentru viitor.
Altele:
Furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru a presata serviciul și este impusă de lege.

Data 04/2020

