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ROMANYADA BİR NAKLİYE ŞİRKETİN KURULMASI 
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Romanya’da bir nakliye şirketin kurulması için birkaç adım 
kaydedilmeli. Bu adımlar :

1. Şirketi’in Ticaret Sicil Genel Müdürlüğüne tescilli,
2. Araçların Romanya’da trafik kayıtlarına tescilli,
3. (ARR) Romen Trafik Otoritesi’den izin alınması ve nakliye 

lisansı ve kullanılan araçların sayısına göre bunun uygun 
süretlerin alınmasıdır.

1. ŞİRKETİN TESCİLİ İLE İLGİLİ GENEL 
BİLGİLER 

Romen mevzuatına göre (ortaklıklar dahil) hem romen 
hemde yabancı yatırımcıları ayrı bazı tüzel kişilerin kurulması 
ile Romanya’da işler kurulması ile ilgili aynı şanslardan 
yararlanmaktadır.

Bu kişilikler, knedi hissedarları veya partnerleri tarafından temsil 
edilen tüzel kişilerden bağımsız ve ayrı kuruluşlar olarak faaliyet 
gösterir. Şirketler; kendi mülkiyetlere, merkezlere, varlıklara, 
ünvanlara, anasermayelere,  yönetimine ve banka hesaplarına 
sahiptir. 

Romen hukuku : 
•	 Sorumluluğu	sınırlı	(SRL	–	Ltd.	Şti.);	
•	 Anonim	şirketi	(SA	-	AŞ)	iki	şirket	tipi	tanımlar.	

Yabancı bir kuruluş (bir Ltd.Şti. durumunda) tek ortak olabilir 
veya yabancı bir şirket (AŞ durumunda) tüzel kişi veya gerçek 
kişi olabilen en az bir hiseddarı yanısıra hissedar olabilir. En sık 
görülen şirketler tipi Ltd.Şti. (SRL) adıyla bilinen sorumluluğu 
sınırlı olan şirketlerdir. 

Tüm şirketler, Adalet ve Vatandaşlık Hürriyetlerin Bakanlığı’na 
bağlı  Ticaret Sicili Genel Müdürlüğüne tescil edilmeli. Şirketin 
kanunca varolmaya başladığı an tescil tarihi olarak sayılmaktadır. 
Ticaret Sicili Genel Müdürlüğü, Romanya daki şirketlerin faaliyeti 
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hakkında istatistik bilgileri tutmaya yetkili kamu bir kurumudur. 

HISSEDARLAR 
(Ltd. Şti.) Şirketin en az bir ortağı veya (A.Ş.) en az iki hissdearı olmalı. Bir kişi, %100 sahip olabilecek birden 
fazla şirket sahibi olamaz.   Daha fazla %100 bir kişi tarafından sahip olunan bir şirket kendi ortağı ile beraber 
başka bir şirketin hisselerin tümüne sahip olamaz. Hissedarlar yabancı olabilir. Hissedarlar gerçek kişiler ya 
da başka şirketler olabilir. 

ŞIRKET ÜNVANIN SEÇILMESI 
Kurucu; Ticaret Sicili Memurluğundan rezervasyonunu yapması için şirketin ünvanını, (AŞ, LTD.ŞTİ) 
düzenleme şeklini ve ana faaliyet konusu hakkında karar vermektedir. Ayrıca ünvan rezervasyonu Ticaret 
Sicili Memurluğunda ve genelde bir işgününde yapıldığını bilinmesi önemlidir.  Ünvan coğrafik belli kelimeler 
veya işaretler içermemelidir. Ayrıca bazı kelimeler hükümet veya yerli makamların onayına tabidir. 

„Romanya” kelimesi şirketin ünvanında kullanılması için hükümet onayı gerektirir ve işlem yaklaşık 30 gün 
sürer. Bu tür bir ünvanı almak için ana şartın romen şirketin çoğul hisselerine sahip olan hissedarı romen 
şirketin ünvanı ile aynı ünvanı olan bir şirkettir. 

Bunlara rağmen „romence” kullanarak şirket ünvanı sadece buna hakkı olan hissedarı ile beraber kullanılabilir. 
Şirket ünvanın alınması, ardından buna dayanarak çıkarılacak tüm diğer belgelerin temeli temsil eder. 

KANUNI MERKEZ 
Tüm romen şirketleri, yazışmanın gönderilecek ve romen makamların resmi mektuplarını ve taleplerini 
gönderebilecekleri ayrıca vergilendirme şekillerinin denetimi gerçekleşecek yerin adresi olmalı gereken 
kanuni bir merkez adresine ihtiyacı vardır. Tüm mali ve fiskal evrakları, kayıtları, şirket belgeleri v.s. şirketin 
kanuni merkez adresinde arşivlenmelidir.  Kanuni merkez adresi gerçek bir adres olmalı; bir posta kutusu 
adresi kullanılması yasaktır.  

Kanuni merkez adresi bir kiralama, mülkiyet veya ariyet sözleşemesi ile kanıtlanır. Sözleşmeye, (sözleşme, 
mahkeme kararı veya başka tapu belgesi) sahibin mülkiyet belgesinin kopyaları eklenecektir. Mülkiyetin bir 
konut apartmanında, çift daire v.s. mevkii ise  tüm mal sahiplerin veya yöneticiliğin onayı gereklidir. 

ANASERMAYE 
Sorumluluğu sınırlı (Ltd.Şti.) ve anonim şirketlerin tescil edilmesi için yapılacak adımlar oldukça aynıdır.

•  Başlamak için şirket mukavelesi ve/veya şirekti kurma kararı veya duruma göre tüzük denilen kanunca 
istenilen tüm bilgileri içeren yegane belge hazırlanmalı, anlaşmalı ve tüm hissedarları tarafından 
imzalanmalı;

•  Artı şirketin kurulmasından sonra yazdırılmış anasermaye yatırmalı. Anonim şirketlerin (A.Ş.) durumunda 
her hissedar yazdırdığı anasermayeden en az %30’u yatırmalı. Anasermaye nakit, ayni veya alacak olarak 
yazdırlabilir ve alınabilir; 

Başlangıç sermaye, nakit olarak yazdırılmalı ve yatırılmalı. Kanun, ayni katılımlara izin vermekte yalnız nakit 
katılımı herhangi iş organizasyonu için zorunludur. Asgari yazdırılmış anasermaye sorumluluğu sınırlı (Ltd. 
Şti.) şirket için 200 RON (yaklaşık 50 euro) ve (A.Ş.) anonim şirketi için ise 90 000 RON (yaklaşık 22 000 Euro)
dur.   
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Anasermaye eşit değerde hisse paylarına bölünür. Bir hisse payı 10 RON’dan az bir değerde olamaz. 
Dolayısıyla 200 RON sermayeli bir şirket sadece 20 hisse paylarına sahip olup bir hisse payın anasermayeden 
%5 değerinde olduğunu demektir. Anonim şirketlerinde bir hisse asgari 0,1 RON değerinde olabilir. Hisseler 
bölünmez. 

TESCIL BELGESI
Sonunda şirket, bir tescil belgesi verilmesi ile Ticaret Siciline tescil edilir. Bu, hem Ticaret Sicili hemde mali 
makamları ile olan ilişkide geçerli kayıt numarası temin eder.  
Tescil belgesi, ticari faaliyetler için tüm isteklerin yerine getirildiği durumun teyidini de içerir. Şirket varolmaya 
başlar ve Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten itibaren faaliyetini gerçekleştirme hakkına sahiptir.

EK 1 – Bir şirketin tescilli için Ticaret Siciline verilmesi gerekir belgeler 

1. Tescil dilekçesi (asıl); 
2. Şirket ünvanın uygun olduğuna ve rezerve edildiğine dair 

kanıt (asıl); 
3. Söz konusu ise tekrar yayınlanmış sonraki değişiklikleri ve  

ilaveleri ile olan 26/1990 sayılı Kanunun 39. maddesinde 
belirtilen ünvan kullanımın onayı (asıl); 

4. Sorumluluğu sınırlı tek bir şirkette tek ortağı niteliğine 
sahip olma durumun denetimi veya tek ortaklı sorumluluğu 
sınırlı şirketin sorumluluğu sınırlı başka bir şirkette tek ortak 
olmadığına dair denetimi hakkında kanıt (asıl); 

5. Şirket (kuruluş) Ana sözleşmesi/mukavelesi (asıl); 
6. İş merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında 

kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine 
kullanım hakkını gösteren belge; 

7. Kanuni merkez olan gayrimenkullü için ücretsiz veya başka 
adla başkasına kullanım hakkı veren başka bir belgenin kayıt 
edilmediğini tasdik eden ve yetkili idari makamı tarafından 
verilmiş belge; 

8. Yukarıdaki 7. fıkrasında belirtilen belgeden kanuni merkezi 
olarak kullanılan gayrimenkullün üzerine kullanım hakkı 
başkasına da verildiğini anlaşılması durumunda kanuni 
merkezi ile ilgili kanun şartlarına riayeti hakkında kendi 
sorumluluğunda verilen tasdikli beyannamesi; 

9. Gerekirse 230/2007 sayılı Kanunu’da belirtilen konut 
olarak kullanılan müşterek gayrimenkullerin kullanım 
amacın değiştirilmesi için izini (asıl, standard formu  olarak 

TICARET SICILI’NE BIR 
ŞIRKETIN TESCILLI IÇIN 
VERILECEK BELGELER 

Sorumluluğu sınırlı şirket (SRL)

EK BELGE NO 1
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doldurulmuş);
10. Ortakların anasermayeye yazdırdıkları katılımların yatırıldığına dair kanıt (süret); 
11. Kurulma sırasında yazdırılmış ve yatırılmış aynı katılımları için mülkiyet belgeleri; bunların arasında 

gayrimenkuller bulunması durumunda bunların üzerine geçerli takiydatları ile ilgili belgeler; 
12. İlgili niteliklerine sahip olmaları için kanun şartlarını yerine getirdiklerine dair kurucuların/yöneticilerin/

murakıplar veya yönetici ya da murakıp tayın edilen tüzel kişinin temsilcisi olan gerçekş kişilerin kendi 
sorumluluklarında verilen beyannameleri (asıl); 

13. Kurucuların, yöneticilerin, murakıpların veya gerçek kişi denetçilerin kimlik belgeleri (kopya); 
14. Şirket temsilcilerin imza sirküleri (asıl); 
15. ikameti/meskeni/merkezi Romanya’da bulunan ticari şirket ortakların veya kanuni temsilcilerin veya bu 

niteliğe sahip yabancı  ve mali olarak Romanya’da kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilerin  mali sicil belgeleri 
veya duruma göre, mali borçları olmadığına dair  yabancı gerçek kişinin kendi adına veya Romanya’da 
mali açısından kayıtlı olmayan yabancı tüzel kişinin temsilcisi olarak verilmiş kendi sorumluluğunda 
beyannamenin asılı ve duruma göre, imzası noterden tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış 
tercümesi; 

16. Ortaklar veya yöneticiler tarafından imzalanmış ve duruma göre : 
- (asıl, model 1) en fazla 3 yıl bir dönemi, tüzel kişinin kanuni merkez veya diğer işyerleri adreslerinde  

beyan edilmiş faaliyetleri gerçekleşmediğini; 
- (asıl, model 2) tüzel kişinin, tip-formda belirtilen faaliyetler için sağlık, veteriner, çevre ve iş 

koruması alanına özgü mevzuatında belirtilen çalışma şartları yerine getirdiğini anlaşılacak/
gösterecek kendi sorumluluğunda verilmiş tip beyannamesi  . 

17. Gerekirse : 
- Kurucuların, yöneticilerin, (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir 

tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi murakıpların tescil belgeleri; 
- (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından 

yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi kurucuların şirketin kurulmasına olan katılımları ile ilgili 
kanuni makamının  kararı; 

- Tüzel kişi kurucunun adına ve namına şirket (kuruluş) mukavelesinde imzalamaya yetkili (tasdikli 
süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış 
tercümesi) yabancı tüzel kişinin vekaletnamesi; 

- Bir banka veya vatandaşı olduğu ülkede yetkili ticaret odası tarafından ticari bir şirketin 
kurulmasına katılan mukim olmayan tüzel kişilerin güvenilirliği hakkında belge (asıl ve tercüme 
edilmiş kopya); 

- Özel kanunlarınca istenilen ön onaylar (kopya); 
- Kanuni işlemlerin yapmaya yetkili kişilerin (noter tasdikli) özel, avukat vekaletnamesi veya (asıl) 

yetkililik belgesi. 
18. Kanuni harçların yani: 

- Ticaret  Sicili  harçları; 
- Ticaret Sicili Gazetesi IV.cu Kısımında yayınlama ücretin ödeme makbuzları
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1. Tescil dilekçesi (asıl); 
2. Şirket ünvanın uygun olduğuna ve rezerve edildiğine dair 

kanıt (asıl); 
3. Söz konusu ise tekrar yayınlanmış sonraki değişiklikleri ve  

ilaveleri ile olan 26/1990 sayılı Kanunun 39. maddesinde 
belirtilen ünvan kullanımın onayı (asıl); 

4. Şirket (kuruluş) mukavelesi (asıl); 
5. İş merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında 

kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine 
kullanım hakkını gösteren belge; 

6. İş Merkezi için tayın edilen yerin bağlı olduğu idari makamında 
kayıt edilmiş olarak merkez olarak kullanılacak alanın üzerine 
kullanım hakkını gösteren belge; 

7. Yukarıdaki 6. fıkrasında belirtilen belgeden kanuni 
merkezi olarak kullanılan gayrimenkullün üzerine kullanım 
hakkı başkasına da verildiğini anlaşılması durumunda 
kanuni merkezi ile ilgili şartlarına riayeti hakkında kendi 
sorumluluğunda verilen tasdikli beyannamesi; 

8. Gerekirse 230/2007 sayılı Kanunu’da belirtilen konut olarak 
kullanılan müşterek gayrimenkullerin kullanım amacın 
değiştirilmesi için izini (asıl, tip form olarak doldurulmuş); 

9. Hissedarların anasermayeye yazdırdıkları katılımların 
yatırıldığına dair kanıt (süret); 

10. Kurulma sırasında yazdırılmış ve yatırılmış aynı katılımları 
için mülkiyet belgeleri; bunların arasında gayrimenkuller 
bulunması durumunda bunların üzerine geçerli takiydatları 
ile ilgili belgeler; 

11. İlgili niteliklerine sahip olmaları için kanun şartlarını yerine 
getirdiklerine dair kurucuların/yöneticilerin/murakıplar veya 
yönetici ya da murakıp tayın edilen tüzel kişinin temsilcisi 
olan gerçekş kişilerin kendi sorumluluklarında verilen 
beyannameleri (asıl); 

12. Kurucuların, yöneticilerin, müdürlerin, denetim konseyin 
üyelerinin, müdürlük üyelerinin, murakıpların, gerçek kişi 
denetçilerin kimlik belgeleri (kopya); 

13. Şirket mukavelesi ile yönetici/müdürlük üyesi veya murakıp/
denetçi olarak tayın edilmiş kişilerin görevi özelce kabul 
etmey dair kanıtlar  (asıl); 

14. Şirket temsilcilerin imza sirküleri (asıl); 
15. ikameti/meskeni/merkezi Romanya’da bulunan ticari şirket 

ortakların veya kanuni temsilcilerin veya bu niteliğe sahip 

TICARET SICILI’NE BIR 
ŞIRKETIN TESCILLI IÇIN 
VERILECEK BELGELER 

Anonim Şirketi   (SA)

EK BELGE NO 1
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yabancı  ve mali olarak Romanya’da kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilerin  mali sicil belgeleri veya duruma 
göre, mali borçları olmadığına dair  yabancı gerçek kişinin kendi adına veya Romanya’da mali açısından 
kayıtlı olmayan yabancı tüzel kişinin temsilcisi olarak verilmiş kendi sorumluluğunda beyannamenin 
asılı ve duruma göre, imzası noterden tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi; 

16. Ortaklar veya yöneticiler tarafından imzalanmış ve duruma göre : 
- (asıl, model 1) en fazla 3 yıl bir dönemi, tüzel kişinin kanuni merkez veya diğer işyerleri adreslerinde  

beyan edilmiş faaliyetleri gerçekleşmediğini; 
- (asıl, model 2) tüzel kişinin, tip-formda belirtilen faaliyetler için sağlık, veteriner, çevre ve iş 

koruması alanına özgü mevzuatında belirtilen çalışma şartları yerine getirdiğini anlaşılacak/
gösterecek kendi sorumluluğunda verilmiş tip beyannamesi . 

17. Gerekirse : 
- Kurucuların, yöneticilerin, (asıl veya tasdikli süret ve duruma göre, imzası noterde tasdikli yeminli 

bir tercümanı tarafından yapılmış tercümesi) tüzel kişi murakıpların tescil belgeleri; 
- (tasdikli süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından 

yapılmış tercümesi) yabancı tüzel kişi kurucuların şirketin kurulmasına olan katılımları ile ilgili 
kanuni makamının  kararı; 

- Tüzel kişi kurucunun adına ve namına şirket (kuruluş) mukavelesinde imzalamaya yetkili (tasdikli 
süret) Romen veya (asıl ve imzası noterde tasdikli yeminli bir tercümanı tarafından yapılmış 
tercümesi) yabancı tüzel kişinin vekaletnamesi;

- Hissedarlar cetveli tutmaya yetkili zel bağımnsız defter şirketin kimlik bilgileri hakkında 
kurucuların/yöneticilerin/ müdürlük üyelerin/müdürlerin beyanı; 

- Özel kanunlarınca istenilen ön onaylar (kopya); 
- Bir banka veya vatandaşı olduğu ülkede yetkili ticaret odası tarafından ticari bir şirketin 

kurulmasına katılan mukim olmayan tüzel kişilerin güvenilirliği hakkında belge (asıl ve tercüme 
edilmiş kopya); 

- Şirket mukavelesinde belirtilmedikleri takdirde genel kurul tarafından onaylanmış kamu yazılımı 
ile kurulmuş anonim şirketin hesabına kurucular tarafından yapılmış işlemlerin tasdik belgeleri 
(tasdikli süret); 

- Kamu yazılımı ile kurulmuş anonim şirketin durumunda Romanya Ticaret Sicili Gazetesi’nin IV.cu 
Kısımı’nda yayınlanmış yazılan tarafından imzalanmış ihraç ilanı, kurucu genel kurul toplantısı 
tutanağı ve şirketin kurmaya yetkilendirilmiş kişinin vekaletnamesi; 

- Kanuni işlemlerin yapmaya yetkili kişilerin (noter tasdikli) özel, avukat vekaletnamesi veya (asıl) 
yetkililik belgesi

18. Kanuni harçların yani: 
- Ticaret Sicili  harçları; 
- Ticaret Sicili Gazetesi IV.cu Kısımında yayınlama ücretin ödeme makbuzları   
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2. ARAÇLARIN ROMANYA’DA TESCİL 
EDİLMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Bir	aracın	hem	kişi	hemde	mal	nakliyesi	için	Romanya’da	tescil	
etmek	için	üç	adım	yapılmalı	:

A. (RAR) Romen Oto Kurumu’ndan araç için bireysel tasdiği 
alınması,

B. Aracın (DRPCIV) Sürücü Ehliyeti ve Araç Tescil Şubesine tescil 
edilmesi,

C. Aracın Romanya’da ilk defa tescil ediliyor ise (ANAF) Mali İdare 
Genel Müdürlüğü’ne çevre kirlilik verginin ödenmesi dir.

A. Aracın (RAR) Romen Oto Kurumu’ndan bireysel 
tasdiğin alınması

Birysel tasdik; geçerli şase numarasına sahip, (Bireysel tasdik, araç 
kartın verilmesi ve trafik araçların doğruluğun belgelesi le ilgili 
düzenlemeler) RNTR-7’de belirtilen yapısal isteklere uygun ve (oto 
trafiği, çevre kirliliği ve dönemli fen muayenesi ile amacına uygun 
kullanım sınıfı ile ilgili teknik kurallarına tescil edilen araçların 
sınıflandırması ile ilgli düzenlemeler) RNTR-1’deki işlem planına 
dayanarak yapılan teknik durumun denetim testinden geçmiş 
araçlara verilir.

Bireysel tasdik :

a) Aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından ve EURO 5 standardına 
uygun aynı tipten 10 adette kadar olan miktarlarda 
Romanya’ya üretilen, ithal edilen veya getirilen yeni araçlar,

b) Romanya’da ilk defa tescil edilen ve EURO 3 stanadrdına 
uygun kullanılmış araçlar,

c) Romanya’da tescil kayıtları olan araç kartında belirtilen 
yapısal özellikleri değiştirilmiş araçlar için yapılır.

Bireysel tasdik :

a) Üretici tarafından CE uygunluk belgesi aslını sunulabilen yeni 
araçlar,

b) Evvelden AB üye bir devlette tescil kayıtları yapılmış ve tescil 
belgesindeki özellikleri ile aynı olan araçlar.

ROMANYADA 
BİR NAKLİYE 

ŞİRKETİN 
KURULMASI 
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Bireysel tasdiği almış arç için RAR’dan araç kartı verilecektir.

B. Aracın (DRPCIV) Sürücü Ehliyetleri ve Araç Tescil Kayıtları Şubesine tescilli

a) Tescil RAR tarafından tasdik eidlmiş tüm araçlar için yapılır;
b) AB dışından olan araçlar için (ANV) Gümrükler Genel Müdürlüğünden ithal belgesi gereklidir;
c) Tescil formları doldurulmalı;
d) Ayrıca, aracın nakliye araçlar hakkında vergi ödenmesi için mali makamlarında tescil edildiğini 

kanıtlayacak yerli mali makamından tasdikli bir form sunulmalıdır.
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Bireysel onaylanma için gerekli belgeler

- RAR faaliyet belgesi (tip formu)
- Üretici tarafından verilen araç belgeleri
- Ticari şirketin Tek kayıt kodunun fotokopisi
- Sadece yeni araçlar durumunda, ithalatçıyı tasdik eden 

belge (gümrük belgesi veya fatura)

a. Talep edenin dilekçesi. Trafiğe tescil belgesine, mülkiyet 
hakkın dışında başka bir yasal hak’tan dolayı aracı 
kullanabilecek olan başka bir kişinin de kayıt edildiği 
durumunda, mülk sahibi, talebini detaylı şekilde dilekçede 
belirtecektir;

b. Modeli yasal düznelemelere göre tespit edilmiş, mülk 
sahibin bilgileri ile doldurulmuş ve yerel kamu idare 
makamının yetkili vergi organın onayını taşıyan araç tescil 
kartı. Aracın trafiğe tescil belgesine başka bir kişinin kayıt 
edilmesi durumunda, bunun bilgilerini de kapsayan tescil 
kartı da yatırılacaktır. İhracat için geçici tescil durumunda 
yerel kamu idare makamının yetkili vergi organın onayı 
gerekmemektedir;

c. Aracın ruhsatı, asıl ve fotokopi olarak;
d. Talep edenin araç veya remörkün mülk sahibi olduğunu 

tasdik eden belge, asıl ve fotokopi olarak;
e. Talep edenin kimliği, asıl ve fotokopi olarak. Tescil belgesine 

başka bir kişi de kayıt edileceği durumunda, ilgili kişinin 
kimliği veya duruma göre tüzel kişiliğinin elde edildiğini, 
adresi be unvanı tasdik eden belgeleri, asıl ve fotokopi 
olarak;

f. Yeni araç ve römorklar hariç, periyodik teknik muayenesinin, 
bunun geçerlilik süresi içersinde yapıldığına dair belge;

g. Geçerli olan, trafik kazaları sonucunda meydana gelen 
hasarlar için sivil sorumluluk sigortasının fotokopisi;

1. Aracın onaylanması için Romen Araç Sicil 
Dairesine sunulması gereken evraklar

2. Aracın trafiğe tescil edilmesi için Sürücü 
Belgeleri ve Araç Kayıt Belgeleri Müdürülüğüne 
sunulması gereken belgeler

ARAÇIN TRAFIĞE TESCIL 
EDILMESI IÇIN ARAÇ 
ONAYI IÇIN ROMEN 
ARAÇ SICIL DAIRESINE 
(RAR) VE SÜRÜCÜ ILE 
ARAÇ KAYIT  BELGELERI 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
SUNULMASI GEREKEN 
BELGELER

EK BELGE NO 2
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h. Kanunda öngörülen şartlarda yurtdışından elde edilen araç ve römorkların durumunda, kesinveya geçici 
tescil için geçici ithalat gümrük formalitelerin yapıldığına dair belgeler, asıl veya noter tasdikli suret;

i. Kanuna göre tespit edilmiş tescil ücretin ödendiğine dair belge;
j. Kanuna göre tespit edilmiş olan araç ve otomobil için özel ücretin ödendiğine dair belge;
k. Tescil belgesi bedelinin ödendiğine dair belge;
l. Plakaların bedeli ödendiğine dair belge;
m. Yeni araç, spor yarışmaları için araçlar ve tarihsel araçlar hariç, aracın orijinallik belgesi;
n. Duruma göre, özel vekaletname.
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3. (ARR) ROMEN TRAFIK OTORITESI 
IZINI ALINMASI VE NAKLIYE LISANSI 
VE KULLANILAN ARAÇLARIN 
SAYISINA GÖRE BUNUN UYGUN 
SÜRETLERIN ALINMASI ILE ILGILI 
GENEL BILGILER 

Bir	 şirket,	 kişi	 veya	 mal	 nakliyesi	 için	 ARR	 –	 Romen	 Trafik	
Otoritesi’den	izin	alabilmesi	için	tescil	edilmiş	şirket	karanakliye	
operatör	 mesleğine	 erişimi	 ile	 ilgli	 dört	 şartları	 yerine	
getirmelidir.		Bu	şartlar	:

(a) Kanuni merkezi fiilen ve kesin Romanya’da olması;
(b) Iyi itibara sahip olması;
(c) Mali kapasiteye sahip olması; ve
(d) Mesleki yetkililiği olmasıdır.

Bu şartlar aşağıda belirtilen durumlarıda yerine getirilmiş 
sayılmaktadır:

(A)  MERKEZ:

(a1) Şirketin ana evraklarını özellikle muhasebe evraklarını, 
personelin yönetimi ile ilgili evraklarını, yönetim ve 
dinlenme dönemleri ile ilgili bilgiler içeren evraklarını, ayrıca 
yetkili makamın piyasaya erişmesi ile ilgili mevzuatıyla 
kararlaştıırlan şartlarına riayet edilip edilmediğini 
denetlemek üzere kontrol edecek herhangi evraklarını 
tuttuğu binalara sahip ve Romanya’da mevkii bir merkeze 
sahiptir.

(a2) Izinin verilmesinden sonra bir kiralama, taksit veya leasing 
ile satınalım sözleşmesine dayanarak tamamen veya kısmen 
sahip olduğu araçların romen mevuzatına göre tescil edilmiş 
veya trafiğe çıkarılmış bir veya daha fazla araçlara sahiptir.

(a3) Önceden belirtilen araçlarla ilgili işlemleri, Romanya’da 
mevkii bir işletme merkezinde gerekli idari ekipmanları ve 
uygun teknik ekipmanları ve tesisatların devamlı ve fiilen 
gerçekleştirmektedir.

ROMANYADA 
BİR NAKLİYE 

ŞİRKETİN 
KURULMASI 
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(B) IYI ITIBAR (NAMUS):

(b1) Itibarın saptanmasında makam; kuruluşun, nakliye managerlerin ve belirleyici herhangi kişilerin 
davranışlarını göz önünde bulunduracaktır. Mahkümiyetler, yaptırımlar veya riayetsizlikler; kuruluşun 
veya bunun nakliye yöneticilerin mahkümiyetleri, yaptırımları veya riayetsizlikleri içerecektir.

(b2) Itibarın saptanmasında makam;:
(i) Ticari hukuku;
(ii) Aciz duruma düşmekle ilgili mevuzatın;
(iii) Meslek dairesinde ödeme ve işe alınma şartları;
(iv) Kara trafiği;
(v) Mesleki sorumluluk;
(vi) Kişi veya uyuşturucu ticareti  alanlarında yürürlükte bulunan ulusal kuralların herhangi ağır 

riayetsizliği için mahkümiyetler veya yaptırımlar gibi nakliye yöneticinin veya kuruluşun 
itibarı hakkında şüpheler olması için ciddi sebeplerin varolmadığından emin olmalıdır; ve

(b3) Makam; nakliye yöneticinin veya kuruluşun özellikle :
(ii) Oto sürücülerin araç sürme, dinlenme dönemleri, çalışma zamanları ve kayıt ekipmanın 

montajı ve kullanımı;
(iii) Uluslararası trafiğinde kullanılan ticari araçların azami ağırlıkları ve ebatları;
(iv) Araç sürücülerin başlangıç ve dönemli kalifiyesi;
(v) Araçların zorunlu fen muayenesi dahil ticari araçların teknik kontrollü;
(vi) Uluslararası mal kara taşımacılığın piyasasına veya duruma göre kişi kara taşımacılığın 

piyasasına erişimi;
(vii) Tehlikeli malların kara taşımacılığın güvenilirliği;
(viii) Belli araç sınıfları için hız sınırıladırıcı aparatların takılması ve kullanılması;
(ix) Sürücü ehliyetleri;
(x) Mesleğe erişimi;
(xi) Hayvan taşımacılığı ile ilgili birlik kurallarına ağır riayetsizliğinde dolayı bir veya daha fazla 

üye devletlerinde mahküm edilmediğine veya yaptırımları olmadığına dair emin olmalı.

(C) UYGUN MALI KAPASITE :

Bir kuruluş, yürürlükte olan hesap döneminde mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devamlı hazır olacaktır. 
Bu doğrultuda kuruluş; en az 9 000 euro toplamında sermayeye ve yedeklere ve kullanılan her ek araç için 5 
000’şer euro hazır bulundurduğunu :

(ii) Bu tutarlara her yıl sahip olduğunu gösteren, bir denetçi veya uygun şekilde yetkili bir kişi 
tarafından tesdik edilen hesaplarına dayanarak,

(iii) Veya belirtilen tutarlarla ilgili şahsi ve kuruluşla müşterek teminatlar temin edecek, bir 
veya birkaç banka ya da sigorta şirketleri dahil finansal kurumlarından banka teminatı veya 
mesleki sorumluluk sigortası dahil bir sigorta ile bir sertifikaya dayanarak kanıtlamalıdır
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(D) MESLEKI YETKILILIK :

Nakliye yöneticinin Romen Trafik Otoritesi veya ilgili kişinin o üye devletinde ikamet etmesi durumunda 
başka bir üye devleti tarafından verilmiş bir mesleki yetkililik sertifikasına sahip olması durumunda kanıtlanır 

Bu şartların yerine getirilmiş durumunda ARR mal ve kişi taşımacılığı için bir nakliye lisansı ve kuruluşun araç 
sayısına göre bunun uygun süretleri verecektir.

EK 3 – Nakliye operatör lisansı ve uygun süretlerin verilmesi için Romen Trafik Otoritesi’ne verilecek 
belgeler 

1. Ticaret Sicil Dairesine kayıt belgesi veya Bağımsız olarak 
ticari faaliyetlerin sürdürülmesi için izin belgesi veya 
Dernek ve vakıfların Siciline kayıt belgesi veya Kurumun 
kuruluş belgesi/idarei belgesi

2. Düzenleme ve çalışma statüsü/yönetmeliği
3. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin 

edilen kişinin Tayin edilme kararı
4. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin 

edilen kişinin mesleki eğitim sertifikası
5. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin 

edilen kişinin sabıka kayıt belgesi
6. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin 

edilen kişinin sağlık raporu
7. Nakliyat faaliyetini sürekli ve fiili olarak yönetmeye tayin 

edilen kişinin psikolojik sertifikası

8. Son muhasebe bilançosunun noter tasdikli sureti veya Banka teminat belgesi veya Sigorta 
9. Ticaret Sicil Dairesi tarafından verilen Faaliyet belgesi

10. Nakliyat lisansın aslına uygun suret dilekçesi

A) Ortak belgeler

B) Nakliyat lisansın talep edilmesi için gerekli olan spesifik belgeler

NAKLIYAT OPERATÖRÜ 
LISANSIN VE 
SURETLERIN 
VERILMESI IÇIN 
ROMEN KARAYOLLARI 
İDARESINE SUNULMASI 
GEREKEN BELGELER

EK BELGE NO 3

11.  Kurumun sahip olduğu ve kullandığı araçların listesi ve kapasiteleri
12.  Nakliyat sertifikasının aslına uygun suret dilekçesi

C) Kendi adına nakliyat sertifikasının talep edilmesi için grekli olan spesifik belgeler
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13. Güvenlik danışmanın iş sözleşmesi
14. Güvenlik danışmanın tayin edilme kararı
15. Güvenlik danışmanın mesleki eğitim tasdik sertifikası

D) Tehlikeli mal ve hurdaların nakliyatı için nakliyat lisansın/sertifikasının aslına 
uygun suretin talebi için gerekli olan spesifik belgeler 
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