
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova, „AITA” este operator de date cu caracter 

personal înregistrat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în Registrul de evidenţă 

a operatorilor de date cu caracter personal sub numărul nr. 0001132 - 001 

 

          Anexa nr. 2 
 
 

Datele solicitantului 
 
 

1. Denumirea întreprinderii_______________________________________________________________ 

 

2. Conducătorul întreprinderii_____________________________________________________________ 

 

3. Codul fiscal /IDNO/__________________________________________________________________ 

 

4. Adresa juridică______________________________________________________________________ 

 

5. Adresa poştală______________________________________________________________________ 

 

6. Telefoane de contact__________________________________________________________________ 

 

7. Fax:_______________________________________________________________________________ 

 

8. E-mail______________________________________________________________________________ 

 

9. Direcţii principale de transportare /ţările/_______________________________________________________ 

10. Numărul  de  înregistrare,  data  eliberării  Certificatului  de  înregistrare  de  stat,  organul  ce  l-a  eliberat 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11. Numărul şi data eliberării licenţei pentru efectuarea transportului internaţional _________________________ 

 

12. Numărul mijloacelor de transport antrenate în transport internaţional de mărfuri, în total________, din ele 

proprii________, procurate în leasing __________: EURO 0 - ____, EURO 1 - ____, EURO 2 - ____, EURO 3 - _____, 

EURO 4 - ________, EURO 5 -  _________,EURO 6 - _____ 

inclusiv închiriate__________: EURO 0 - ___,EURO 1 - ____, EURO 2 - _____, EURO 3 - _____, EURO 4 -_____, 

EURO 5 - _______, EURO 6 - ______. 

 

13. Numărul remorcilor, ce efectuează transport internaţional__________________________________________ 

 

14. Posedarea unui ansamblu de vehicole: autospeciale ________, containere_________, platforme auto____________. 

 

15. NPP manager responsabil de transportul internaţional ____________________________________________ 

16. NPP persoanei responsabile de primirea Carnetului TIR de la Asociaţia AITA__________________________ 

 

17. NPP contabil şef _________________________________________________________________________ 

 

18. Rechizitele bancare 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Prin prezenta confirm autenticitatea datelor indicate şi asigur Asociaţia AITA privind informarea în scris despre survenirea oricăror modificari în datele indicate în cerere, 

precum şi în actele anexate la ea, în termen de 3 zie din momentul survenirii lor. De asemenea, vom oferi Asociaţiei AITA posibilitatea de a verifica aceste date. 

 
„____”_____________20__ L.Ş. Director________________/__________________/ 

 

 

 

 
Notă: cererea se va întocmi în 2 /două/ exempare originale.
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