INFORMAŢII PRIVIND ACHITAREA TARIFULUI DE UTILIZARE A REŢELEI DE DRUMURI
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA (ROVINIETA)

1. TEMEI LEGAL:
· ORDONANTA Guvernului nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului, de utilizare si a tarifului
de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordinul ministrului transporturilor nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. DOMENIUL DE APLICARE:
· pentru circulaţia pe reţeaua de
resedinţelor de judeţe şi al municipiilor;
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· pentru toti utilizatorii români si straini pentru toate vehiculele inmatriculate care sunt folosite pe reteaua de
drumuri nationale din România;
· vehicul = orice autovehicul rutier inmatriculat, avand cel putin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un
autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
· utilizatori = persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau
care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România, denumite in continuare
utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au în
proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite
in continuare utilizatori straini;
Responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate
utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor straini, aceasta revine în exclusivitate conducatorului auto al
vehiculului.
· vehiculele de transport mixt, destinate prin constructie pentru transportul de persoane si de marfa in
compartimente separate, se tarifeaza ca si vehiculele de transport marfa;
· incepând cu data de 1 octombrie 2010 emiterea rovinietelor se face numai prin intermediul SIEGMCR (
sistemul informatic de emitere,gestiune, monitorizare si control al rovinietei).
3. VALABILITATE:
· atât pentru utilizatorii români cât şi pentru utilizatorii străini, tariful de utilizare este structurat în functie de
durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, astfel: 1zi (cu excepţia autoturismelor şi a
vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone), 7 zile, 30 de
zile, 90 de zile, 12 luni.
Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.

6. CUANTUMUL AMENZII CONTRAVENTIONALE APLICABILE UTILIZATORILOR ÎN
CAZUL LIPSEI ROVINIETEI VALABILE

Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contravenţionale (lei)
minim

maxim

3.000

4.500

2.750

3.000

1.750

2.250

1.250

1.750

Vehicule de transport marfă cu 0 t mai mic decât
MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

750

1.250

Autoturisme

250

500

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau
egal cu 12,0t, cu minimum 4 axe (inclusiv)
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau
egal cu 12,0t, cu maximum 3 axe (inclusiv)
a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât
MTMA mai mic decât 12,0 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23
de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât
MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9
locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi
maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv
conducătorul auto)

7. DISTRIBUITORI AUTORIZATI:
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oficii Poştale aparţinând CN POSTA ROAMANA;
Staţii de distribuţie a carburanţilor auto aparţinând OMV PETROM MARKETING SRL;
Staţii de distribuţie a carburanţilor auto aparţinând MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL;
Puncte de lucru apartinand Automobil Clubul Roman (ACR);
Puncte de lucru aparţinând SC SPEEDY DRIVER SRL;
Birouri regionale aparţinând UNTRR;
Puncte de lucru aparţinând SC SCALA ASSISTANCE SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC MEDINA TRANS SPEDITION SRL
Puncte de lucru aparţinând SC CARISIMA SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC PETER SM 2012 SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC TDH MAX INSURANCE SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC PASAJ SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC ENI ROMANIA SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC FORTISSIMO SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC MARON PRINT SRL;
Puncte de lucru aparţinând SC TELECOM INTERNET SERVICES SRL;

· emitere SMS – ORANGE ROMANIA – pentru utilizatorii romani si pentru perioada minima de utilizare
aferenta fiecarui tip de vehicul;
· Sedii ale CNADNR: Agenţii de Control şi Încasare (ACI), Secţii de Drumuri Naţionale (SDN), Direcţii
Regionale de Drumuri şi Ooduri (DRDP)
Responsabilitatea funcţionării punctelor de distribuţie aparţine integral distribuitorului cu care
CNADNR are încheiate convenţii de distribuţie
8. PLATA:
· utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca
Nationala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului. Prin curs de schimb
valabil pentru ultima zi din luna anterioara datei achitarii tarifului se întelege cursul de schimb comunicat de
Banca Nationala a României în penultima zi lucratoare a lunii respective.
· utilizatorii straini vor achita tariful de utilizare:
a) în valute liber convertibile, cotate pe piata valutara, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în functie de
cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Nationala a României în penultima zi lucratoare
a lunii anterioare celei în care se efectueaza plata;
b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ultima zi din
luna anterioara datei achitarii tarifului;

9. INFORMATII PRIVIND ELIBERAREA ROVINIETEI
9.1 La achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, la punctele de lucru
ale distribuitorilor acestia vor elibera utilizatorului:
a) documentul fiscal care atestă plata sumelor încasate;
b) pentru fiecare vehicul în parte, un document care contine următoarele informatii si care dovedeste
corespondenta acestora cu cele inregistrate în baza de date a SIEGMCR:
(i) datele de identificare ale punctului de lucru la care a fost achitat tariful;
(ii) data si ora la care a fost încasat tariful de utilizare;
(iii) seria unică a documentului;
(iv) numărul de înmatriculare al vehiculului;
(v) numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru perioada de utilizare de 12 luni;
(vi) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002,
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare;
(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabilă rovinieta;
(viii) anul, luna, ziua expirării valabilităŃii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de
utilizator;
(ix) nivelul tarifului în euro;
(x) nivelul tarifului în lei;
(xi) cursul de schimb euro/leu.
Documentul prevăzut la lit. b) va fi eliberat prin intermediul SIEGMCR, in două exemplare identice, si va fi
înregistrat automat în baza de date a acestuia, dintre care:
a) unul va fi stampilat de către distribuitor si va fi înmânat solicitantului;
b) unul va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va confirma că datele înscrise în
document sunt conforme cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor.
Solicitantul furnizează datele prevăzute la pct. (iv) si (v), conform celor înscrise în certificatul de
înmatriculare, si stabileste tipul vehiculului prevăzut la pct. (vi).

9.2 La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul SMS, solicitantul:
a) va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de înmatriculare al vehiculului şi tipul
acestuia, conform clasificării prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat că rovinieta va fi emisă pentru datele furnizate, prevăzute la
lit. a);
c) va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text;
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va conţine următoarele informaţii ce vor fi
înregistrate în baza de date a SIEGMCR:
(i)seria rovinietei şi seria unică a tranzacţiei;
(ii)numărul de înmatriculare al vehiculului;
(iii)numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizat în mod automat din
baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare
vehicule;
(iv)tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
(v)anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă rovinieta;
(vi)anul, luna, ziua expirării valabilităţii rovinietei.
Prin intermediul SMS, tariful de utilizare se achită numai pentru utilizatorii români, în funcţie de tipul
vehiculului şi doar pentru perioada minimă de utilizare, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei
fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia.

10. EMITERE ROVINIETA PENTRU UN NUMAR DE INMATRICULARE ERONAT

10.1 In cazul in care observati o eroare la inscrierea numarului de inmatriculare, dupa ce ati semnat
documentul ,,copie partener”, iar personalul distribuitorului a emis documentul ,, copie client”, puteti solicita
corectia numarului de inmatriculare, in punctul de lucru al distribuitorului care a emis rovinieta, in decurs de
60 minute de la emiterea acesteia.
Pentru o astfel de solicitare, va fi emis de catre personalul distribuitorului, un document justificativ in doua
exemplare identice astfel:
a) primul exemplar ( Corectie Numar Auto - copie partener) se inmaneaza solicitantului in vederea
certificarii prin semnatura a corectitudinii datelor;
b) al doilea exemplar (Corectie Numar Auto - copie client), emis dupa certificarea copiei partener, va fi
stampilat de catre distribuitor si inmanat solicitantului;

ATENTIE!!!!
Doar emiterea documentului (Corectie Numar Auto - copie client) atesta modificarea numarului de
inmatriculare in baza de date.
Distribuitorul va păstra, în cadrul aceluiaşi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirării valabilităţii
rovinietei, următoarele documente ce trebuie puse la dispoziţia CNADNR - S.A., la solicitarea acesteia:
(i)originalul copiei client şi al copiei partener, emise pentru numărul de înmatriculare eronat;
(ii)o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă
numărul de înmatriculare corect;
(iii)originalul copiei partener a documentului emis pentru numărul de înmatriculare corect.

10.2 În situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, în cazul în care nu a fost solicitată
şi efectuată corecţia numărului de înmatriculare în termenul prevăzut la 10.1, utilizatorul poate solicita
CNADNR - S.A. corecţia numărului de înmatriculare în baza de date.
Solicitarea se transmite în original la CNADNR - S.A., conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina
www.cnadnr.ro sectiunea Roviniete – Cerere schimbare numar numar eronat, împreună cu:
a) o copie a documentului copie client emis pentru numărul de înmatriculare eronat;
b) o copie a certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de
înmatriculare corect;
c) o copie a documentului de plată.
Pe baza documentelor mantionate anterior, CNADNR va efectua corecţia numărului de înmatriculare dacă
este îndeplinită una din următoarele condiţii:
a) numărul de identificare al vehiculului, înscris în documentul copie client, corespunde cu cel înscris în
certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;
b) în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor români, nu este înscris numărul de identificare
al vehiculului, iar conform înregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi
înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris în document, la data eliberării rovinietei, nu era alocat
unui vehicul;
c) în documentul eliberat de distribuitor, în cazul utilizatorilor străini, numărul de înmatriculare înscris
prezintă o eroare de maximum două caractere şi numărul de identificare al vehiculului nu este înscris;
d) rovinieta a fost emisă pentru numărul de înmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie
achitarea tarifului de utilizare.
Solicitarea se verifică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNADNR S.A. şi, dacă aceasta este justificată, se efectuează corecţia.

