
ANEXA Nr. 5: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului 
peste Dunăre la Feteşti - Cernavodă 
 

Nr. 
crt. Categorie vehicul Unitate de calcul 

Tarif pentru o 
trecere, cu TVA 

inclus 

1. Motociclete, inclusiv cele cu ataş 8,00 

2. Autoturisme, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică sau 
egală cu 3,5 tone 

11,00 

3. Microbuze, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone 

37,00 

4. Autobuze, autocare, vehicule cu masa totală maximă autorizată mai 
mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv) 

49,00 

5. Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 
12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv) 

lei/ vehicul 

71,00 

NOTĂ: 
A.Sunt exceptate de la plata tarifului: 

a)vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 
b)vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 
c)vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. şi de către subunităţile acesteia; 
d)vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 
e)vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
f)vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului 
pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea 
României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la 
statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind 
statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului 
Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 
g)vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa 
naţională; 
h)vehiculele care efectuează transporturi funerare; 
i)vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare 
umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; 
j)vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în 
interes de stat sau securitate naţională; 
k)vehiculele deţinute de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate 
handicapului; 
l)microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport 
de persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de 
vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale. 

B.Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă 
a)Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state. 
b)Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un 
ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată 
de acesta. 
c)Numărul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consideră în cuplajul 
(combinaţia) de vehicule. 
d)Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs. 


