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REFERAT DE APROBARE 
 

a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii 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 situaţia generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, la nivelul 

Guvernului s-a constituit un task force având ca principale responsabilităţi monitorizarea situaţiei şi 

coordonarea măsurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru asigurarea funcţionării tuturor 

serviciilor publice. 
 

Luând în considerare că în cadrul reuniunilor acestui task force au fost analizate situaţia din 

Ucraina şi implicaţiile acesteia pentru interesele României, inclusiv din punct de vedere umanitar, şi 

s-a stabilit să fie întreprinse demersuri în vederea asigurării de sprijin şi asistenţă umanitară pentru 

cetăţenii afectaţi de conflictul armat din Ucraina,  
 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin 

structurile aflate în coordonare operaţională, organizează şi participă la misiuni umanitare şi de 

protecţie civilă, atât prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă, cât şi prin alte 

mecanisme internaţionale de cooperare în domeniul protecţiei civile şi cel umanitar. Având în vedere 

că misiunile umanitare reprezintă un răspuns la o situaţie de criză, iar rolul acestora este de a sprijini 

şi a reduce consecinţele negative asupra populaţiei şi bunurilor, ţinând cont de asemenea de tipurile 

de risc la care este expusă România, misiunile umanitare se desfășoară atât pe plan intern, cât şi 

internaţional, prin tranzitarea ţării. 
 

În contextul actual, lipsa unor reglementări care să asigure scutirea de la plata tarifelor 

încasate de administratorul drumurilor naționale poate genera întârzieri ale transporturilor umanitare 

şi ale misiunilor de protecţie civilă, prin evitarea tranzitării ţării noastre. 
 

În vederea alinierii măsurilor adoptate de statul român în raport cu celelalte state europene 

care au instituit măsuri similare în ceea ce priveşte scutirea de la aceste tarife, pentru facilitarea 

tranzitului acestor tipuri de transporturi pe teritoriul lor, este necesară exceptarea de la plata unora 

din tarifele încasate de administratorul drumurilor de interes național prevăzute de Ordinul 

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

Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
 

Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naționale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 84/2003 

pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., prin 

reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 

de Administrație are în competență “aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, altele decât 

tariful de utilizare a rețelei de drumuri”. În acest sens, prin Hotărârea nr. 7/18.04.2022, Consiliul 
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de Administrație al Companiei, și-a exprimat  acordul prealabil necesar în vederea demarării 

demersurilor pentru aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1, 

nr. 3, nr. 4 si nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor 

tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., a 

vehiculelor 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. 
 

Aceste tarife sunt: 

a) Anexa nr. 1 – „Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional”, aplicate 

pentru vehiculele care circula cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, 

prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Anexa nr. 3 – „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-

Ruse”; 

c) Anexa nr. 4 – „Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu 

Oii”; 

d) Anexa nr. 5: „Tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi 

Cernavodă”; 
 

 Metodologia de lucru, punctele de contact și modalitățile de comunicare operativă între părți 

vor fi stabilite în baza unui protocol de colaborare între Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere - S.A. și Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 
 

 Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul referat în vederea emiterii Ordinului 

ministrului transporturilor şi infrastructurii 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., pe care îl supunem spre 

aprobare. 
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