
  

 

1 

 

  

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII  

 

 

 

 

ORDIN 

nr. .......................2022 

 

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 la Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1), ale art. 401, ale art. 41 alin. (21) şi (22), ale art. 411 

alin. (1) şi ale art. 47 alin. (7), (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (25), art. 11 alin. (3), art. 

6 alin. (4), (7) şi (8) şi ale art. 122 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 

S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi și Drumuri din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

“Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul: 

 
 

ORDIN 

 
 

Art. I. – Anexele nr. 1, nr. 3, nr.4 și nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 

pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 

S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. La anexa nr. 1 “Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional”, Partea 

2 “Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național”, după 

punctul 9 al literei B) se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins: 

“10. vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, 

utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni 

umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea 

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui 

protocol de colaborare între cele două părți, care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact 

și modalitățile de comunicare operativă între cele două părți.” 
 

2.  La anexa nr. 3 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul 

Giurgiu-Ruse”, Partea 2 “Modul de aplicare a tarifelor”, litera e) de la alineatul (1) A., se modifică 

și va avea următorul cuprins: 
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“e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele 

destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare 

pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului 

pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare 

între cele două părți, care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de 

comunicare operativă între cele două părți.” 
 

3.  La anexa nr. 3 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul 

Giurgiu-Ruse”, Partea 2 “Modul de aplicare a tarifelor”, punctul 2. de la alineatul (2) B. Note, se 

elimină. 
 

4.  La anexa nr. 4 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni 

şi Vadu Oii”, Partea 2 “Modul de aplicare a tarifelor”, litera e) de la alineatul (1) A, se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

“e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele 

destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare 

pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului 

pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare 

între cele două părți, care să prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de 

comunicare operativă între cele două părți.” 
 

5.  La anexa nr. 4 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni 

şi Vadu Oii”, Partea 2 “Modul de aplicare a tarifelor”, punctul 2. de la alineatul (2) B. Nota, se 

elimină. 
 

6.  La anexa nr. 5 “Tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti 

şi Cernavodă”, la Nota, după litera B) se introduce o nouă literă, litera C), cu următorul cuprins: 

“C) Sunt excepate de la plata tarifului de trecere vehiculele care efectuează transporturi de 

echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care 

transportă astfel de utilaje, în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează 

România în scop umanitar, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, în baza unui protocol de colaborare între cele două părți, care să 

prevadă metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între cele 

două părți.” 

 

 Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare 

de la data publicării. 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


