
CATRE, 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 

 

 CERERE PENTRU EXCEPTARE* DE LA PLATA TARIFULUI DE TRECERE 

PENTRU UTILIZAREA PODURILOR PESTE DUNARE LA 

FETESTI – CERNAVODA 

 

Denumirea persoanei fizice ………………………………………………………; 

 

BI/CI Seria ………….. Nr ……………….. CNP……………………………………………; 

Adresa ……………………………………………………………………………………..........; 

Telefon ……………………… Fax.  ………………….. Adresa e-mail ………………………..; 

 

Nr. de inmatriculare al autovehiculului ……………………………………...; 

Data de incepere a valabilitatii ………………………..; 

Nr. de luni solicitate: …….(max. 6 luni); 

 

Documente anexate prezentei cereri: 

  

 - Adeverinta (in original) emisa de angajator care sa ateste calitatea de angajat (in care 

este mentionata adresa locului de munca cu mentiunea angajarii pe perioda nedeterminata iar 

in cazul in care este pentru perioada determinata se va inscrie perioada angajarii), sau emisa 

de primariile/consiile locale care sa ateste detinerea unui teren agricol in baza unui titlu de 

proprietate din care sa reiasa ca locul de munca sau, dupa caz, terenul agricol se afla de cealalta 

parte a podului, fata de domiciliu. 

 -  Act de identitate (copie), din care sa reiasa domiciliul solicitantului; 

 - Certificatul de inmatriculare si/sau cartea de identitate a autovehiculului (copie) 

pentru care se solicita acordarea scutirii; 

 - Certificatul de casatorie (copie) - doar in cazul in care autovehiculul pentru care este 

solicitata scutirea este obtinut in timpul casatoriei si in certificatul de inmatriculare nu este 

inscris solicitantul. 

 

 Angajament: Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul Penal pentru 

declaratii neadevarate ca datele mentionate in prezenta cerere sunt reale si exacte. 

 
 Sunt de acord ca datele mele cu character personal sa fie prelucrate de catre CNAIR SA, inregistrata la 

ANSPDCP cu numarul de operator 16562, in vederea solutionarii cererii referitoare la exceptarea de la plata 

tarifului pentru utilizarea podurilor peste Dunare la Fetesti-Cernavoda. 

 

 Solicitant,        Data: 
(Nume, prenume, semnatura) 
 

 

 
 

 
 * Scutirea se acorda in baza Art. 3 alin. (11) punctul b) al OG 15/2002, cu modificarile si completarile 

ulterioare, doar pentru autovehicule incadrate in categoria autoturism (conform datelor inscrise in certificatul de 

inmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului). 

 NOTA: Pentru solicitarea exceptiei, documentatia se transmite cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de 

inceperea valabilitatii exceptiei, in caz contrar, CNAIR SA neasumandu-si raspunderea pentru eventualele 

intarzieri sau intervale de timp ramase neacoperite. 


