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GHID PRACTIC PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE VEHICUL ISTORIC
Procedura de atestare a vehiculelor istorice urmăreşte:
- asigurarea unui proces obiectiv de evaluare;
- transparenţă în procesul de atestare;
Ghidul respectă principiile procedurii de atestare, Codului Tehnic FIVA (documentul poate fi
descarcat din sectiunea CLUB / Download www.retromobil.ro) și oferă exemple şi răspunsuri
atât privind modalitatea de implementare a manualului de atestare, cât şi practici şi situaţii
concrete, fiind un document pe care îl îmbunătățim permanent în baza propunerilor primite.
Principalul obiectiv al ghidului este familiarizarea solicitanților cu procedura de acordare a
atestatelor de vehicul istoric, precum şi în modul de întocmire a dosarelor de atestare astfel
încât organizarea și desfășurarea procesului de atestare să se desfășoare în cele mai bune
condiții.
PAȘI PENTRU OBȚINEREA ATESTATULUI DE VEHICUL ISTORIC
1) Solicitantul își creează un cont de utilizator pe site-ul Retromobil Club România
(R.C.R.), www.retromobil.ro
Vă rugăm să verificați cu atenție adresa de e-mail înscrisă astfel încât să nu existe
erori. Dacă adresa înscrisă nu este cea corectă nu o să puteți confirma înregistrarea
și contul de utilizator nu va putea fi creat.
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2) După apăsarea butonului Înregistrare link-ul de activare se trimite pe adresa de email. Verificați și directorul SPAM. Încazul în care mesajul a ajuns în directorul
SPAM marcați-l ca NON-SPAM / mutați-l în INBOX și confirmați activarea
contului.
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3) După activarea contului apăsați butonul Atestare vehicul.

4) Completați în secțiunea dedicată atestărilor:
a)datele generale ale vehiculului pentru care intenționați să obțineți un atestat de
vehicul istoric
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Mențiuni referitoare la vehicul:
Marcă: Selectați marca vehiculului pe care îl dețineți și a cărui atestare o solicitați. În cazul în
care marca nu există vă rugăm să ne contactați la secretariat@retromobil.ro pentru a o adăuga
în platformă.
Model/tip : Completați denumirea comercială (ex. un Mercedes 300CE, nu W124).
Serie identificare (șasiu): Asigurați-vă că seria completată în dosar este seria vehiculului,
respectiv cea din documentele de identificare.
Serie motor: Verificați documentele de identificare. Dacă din documente nu reiese seria de
motor, se trece – . Vă rugăm NU completați FĂRĂ, FĂRĂ SERIE, 00000, LIPSĂ etc.
An fabricație: Completați anul din documentele de identificare ale vehiculului.
Capacitate cilindrică: Completați informația din documentele de identificare ale vehiculului.
Număr cilindri: Completați informația din documentele de identificare ale vehiculului.
Înmatriculat/Radiat în RO/Neînmatriculat: Bifați categoria din care face parte vehiculul.
Atenție: un autovehicul care are CIV românesc nu este neapărat și înmatriculat. Comisia
tehnică verifică dacă pe cartea de identitate apar numărul de înmatriculare și proprietarul.
Număr de înmatriculare (pentru vehicule înmatriculate în RO): Completați numărul din
documentele de identificare (FĂRĂ spații sau cratimă între componentele numărului).
b) declarație privind originalitatea unor elemente
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Mențiuni:
Culoare: Se completează culoarea primară în limba română, nu codul de culoare folosit de
producător (ex. ALB, nu ALB 40, nu ALBĂ, nu WEISS). În cazul în care sunt mai multe culori
se trec și acestea (ex: ALB/ROSU)

c) declarație pe propria răspundere a posesorului

Mențiuni: Numele proprietarului vehiculului se completează integral, cu majuscule, fără
diacritice.
Numele/Prenumele trebuie să fie corect și complet. Nu se acceptă decât varianta din cartea de
identitate/buletin, fără pseudonime, prescurtări (ex. Nu Alex în loc de Alexandru), modificări
(ex. Nu Mihai în loc de Mihaita) sau menționarea doar a unuia/unora din prenumele avute.
d) Încărcarea documentelor/fotografiilor
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Mențiuni: Încărcați un set de fotografii actuale ale vehiculului (față, spate, lateral stânga, lateral
dreapta, interior motor, serie șasiu, bord/planșă bord) în format JPG și actele scanate ale
vehiculului (PDF continuu - un singur fișier). Acestea trebuie să reda starea autovehiculului de
la momentul depunerii cererii de atestare, iar nu de la un moment anterior.
FOTO: Verificați conformitatea fotografiilor. Fotografiile se vor face perpendicular pe vehicul,
nu din diagonală. Încărcarea de fotografii blurate / la o rezoluție slabă / ce nu permite
vizualizarea elementelor esențiale ale vehiculului / realizate în conditii de iluminare scazută
(ex. în spații închise, sub arbori )/ realizate în spatii aglomerate (cu alte vehicule în cadru) va
conduce la respingerea cererii. Vehiculul trebuie să fie cuprins în totalitate în fotografiile
laterale, fotografia de motor trebuie să cuprinda tot compartimentul motor, fotografia de
interior bord trebuie să cuprindă (unde este posibil) planșa de bord, scaunele, fețele de uși.
Oricare dintre următoarele situații, precum: atașarea de fotografii prelucrate / retușate /
eliminarea / mascarea / diminuarea defectelor vehiculului, încarcarea de fotografii/documente
care nu sunt ale vehiculului supus atestării, intră în sfera ilicitului penal, iar Retromobil Club
România are obligația legală de a sesiza organele penale privind orice astfel de fapte. În
consecință, vă rugăm să vă asigurați și să verificați în prealabil, în mod repetat, autenticitatea
și originalitatea fotografiilor și documentelor pe care le transmiteți în vederea obținerii
atestatului de vehicul istoric.
ACTE IDENTITATE VEHICUL: Se vor anexa actele de identitate ale vehiculului (înscrisuri
emise de autoritatea care înregistrează vehiculele) și actul de identitate al proprietarului
(buletin/carte de identitate). In cazuri speciale (replici , kitcar , autorulote) se vor atașa
documente suplimentare din care să rezulte fără echivoc anul de fabricație corect (acesta poate
sa difere de cel de fabricatie al vehiculului pe baza căruia a fost construit).
Comisia tehnică evaluează aspectul vehiculului: starea generală estetică atât la interiorul
vehiculului, cât și exteriorul acestuia. Atât în fotografiile transmise, cât și la vizionarea
vehiculului de către reprezentantul RCR, acesta trebuie sa fie curat!
Sunt evaluate:
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- vopseaua (culoare din paleta folosită de producător în perioadă, stare lac, zgârieturi, diferențe
de culoare între elemente, alte alterări);
- caroserie (aliniere elemente, rugină, elemente deformate, ornamente, embleme, bare protecție,
oglinzi, faruri/stopuri, accesorii, evacuare, garda vehicului pentru a detecta modificări aduse
trenului de rulare, nu se acceptă folii aplicate pe geamuri la autovehiculele care nu au avut
această opțiune din fabrică sau montarea de accesorii neconforme cu epoca);
- interior (tapițerie, planșă bord, volan, mochetă, panouri de uși, mânere, plafon, chedere,
accesorii);
- jante/anvelope /capace (dimensiunea folosită de producator pentru modelul respectiv în
perioada de referință, jantele originale sau un model folosit în perioada respectivă, capace
originale sau cu aspect identic);
- motor (scurgeri de ulei, rugină, stare elemente antifonare capotă/panou, nu se acceptă
elemente de fixare – ex. sârme, power-tape, alte modificări).

5) Sistemul generează automat un număr de dosar care este trimis printr-un e-mail
solicitantului, acesta urmând să contacteze reprezentantul RCR din județul în care
domiciliază.
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6) Solicitantul contactează reprezentantul

județean RCR din județul în care

domiciliază (găsiți numărul de telefon în link-ul inclus în mesajul primit – lista
reprezentanților) și stabilește împreună cu acesta data, ora și locul unde va prezenta
vehiculul spre vizionare. Reprezentantul RCR nu are obligația de a se deplasa în
locația unde se află autovehiculul.
7) Dacă vehiculul corespunde din perspectiva originalității și stării estetice
reprezentantul RCR aplică o viză pe dosarul electronic, acesta urmând sa intre în
analiza Comisiei Tehnice RCR care se întrunește lunar.
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8) Dacă vehiculul nu corespunde din perspectiva originalității ori a stării estetice,
reprezentantul RCR menționează într-o rubrica specială în cadrul dosarului
probleme constatate și face solicitantului recomandări de remediere a acestora.

9) După remedierea problemelor, vehiculul este reanalizat fie prin actualizarea
dosarului existent în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării cererii pe
site, fie prin încărcarea unui nou dosar dacă de la data inspecției a trecut o perioadă
mai lungă de 90 zile. La trecerea unei perioade de 90 de zile de la data înregistrării
cererii de atestare pe site, dacă solicitantul nu își îndeplinește obligațiile de
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remediere / de achitare a taxei dosarul se va închide ca nefinalizat. Dacă vehiculul
a fost adus în starea corespunzătoare, reprezentantul RCR aplică viza de
conformitate și dosarul intră în analiza Comisiei Tehnice RCR. Atenție! Viza de
conformitate aplicată de reprezentantul RCR nu reprezintă o garanție privind
admiterea cererii de acordare a atestatului, aceasta reprezentând prerogativa
exclusivă a Comisiei Tehnice, ce are la bază analizarea tuturor condițiilor
legale pentru acordarea atestatului de vehicul istoric.
10) Reprezentantul RCR comunică solicitantului taxa de înregistrare care trebuie
achitată, iar după verificarea plății trezorierul aplică viza corespunzătoare. Plata se
efectuează prin transfer bancar în contul RCR deschis la BRD Triumf :
RO70BRDE445SV00782384470 sau depunere la orice sucursala BRD, cu
mențiunea „Taxă de atestare dosar nr.[ ...].” (se va preciza în mod obligatoriu
numărul

dosarului).

11) Comisia Tehnică RCR este compusă din șase membri și un președinte. Toți membrii
Comisiei Tehnice au și calitatea de membri RCR, au studii tehnice și își desfășoară
activitatea în cadrul comisiei pe bază de voluntariat având o vastă experiență în
domeniul vehiculelor istorice.
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12) Comisia Tehnică RCR se reunește de regulă în ultima săptămână a fiecărei luni
calendaristice, ocazie cu care analizează toate dosarele care au viza de conformitate
a reprezentantului județean RCR și pentru care s-a achitat taxa corespunzătoare.
Taxele pot fi vizualizate accesând https://retromobil.ro/costuri
13) În cadrul ședinței de atestare, membrii Comisiei Tehnice RCR examinează
documentele din dosarul fiecărui vehicul, analizează documentația modelului și, în
măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile imperativ și cumulativ prevăzute de
lege, decid prin vot, cu majoritate, emiterea atestatului de vehicul istoric și
înregistrarea acestuia în Registrul Vehiculelor Istorice din România.
Urmare a aprobării de către Comisia Tehnică a cererii de emitere a atestatului de
vehicul istoric, sistemul va transmite Solicitantului un e-mail privind notificarea
schimbării stării solicitării de atestare, cu mesajul APROBATĂ.

14) În situația în care Comisia Tehnică RCR decide că nu sunt îndeplinite condițiile
pentru obținerea atestatului de vehicul istoric, solicitantul va primi un e-mail privind
notificarea schimbării stării solicitării de atestare, cu mesajul: RESPINS.

12

Str Zeicani Nr. 13 A Bucuresti (0040) / 744.491.125 secretariat@retromobil.ro ww.retromobil.ro

Exemplu mesaj RESPINGERE

15) În cazul dosarelor respinse RCR restituie taxa solicitantului al cărui dosar a fost
refuzat în baza unei cereri de restituire (e-mail: trezorier@retromobil.ro) care
cuprinde următoarele date: nume prenume titular cont, cont IBAN, banca, data
plății, suma achitată. În cazul în care suma nu este solicitată în termen de 6 luni,
suma se consideră a reprezenta o donație din partea Solicitantului către Asociația
Retromobil Club România.
16) În cazul în care decizia Comisiei Tehnice este în sensul emiterii atestatului, acesta
este tipărit, semnat de președintele RCR și de președintele Comisiei Tehnice RCR
și securizat. Datele și documentele din dosarul de atestare rămân stocate în baza de
date a RCR care poate fi accesată exclusiv de persoane autorizate.
17) Atestatele sunt trimise prin curier/poștă către reprezentanții județeni RCR care le
distribuie solicitanților sau, după caz, sunt trimise direct acestora – dacă în județul
respectiv în luna respectivă se emite un singur atestat, precum și în cazul
solicitanților din Municipiul București și Județul Ilfov.
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18) Vehiculele pentru care s-a eliberat atestatul de vehicul istoric sunt înscrise în
Registrul Vehiculelor Istorice din Romania, lista atestatelor emise fiind transmisă
lunar către Registrul Auto Român.
19) Atestatul de Vehicul Istoric are o valabilitate de 90 de zile timp în care solicitantul
trebuie să se prezinte cu vehiculul la Registrul Auto Român pentru înscrierea
mențiunii „Vehicul istoric” în Cartea de Identitate. Programarea se face telefonic
cu 24h înainte de data dorită la sucursala RAR din județul de reședință al
solicitantului. La RAR solicitantul va prezenta atestatul în original + copie xerox.
20) Pentru orice alte informații sau neclarități vă rugăm să contactați reprezentantul
RCR din județul dvs. de reședință sau comisiatehnica@retromobil.ro
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