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REZUMAT 
 
Acest nou studiu cu privire la sectorul românesc de TRM în 2020, realizat în cooperare cu 
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, UNTRR, atestă dezvoltarea 
semnificativă a sectorului în trei ani. Principalele modificări sunt dublarea salariului minim de 
bază, transferul contribuțiilor de asigurări sociale de la angajator către angajați și creșterea 
indemnizațiilor de deplasare. În ceea ce privește activitatea TRM, sectorul românesc este unul 
dintre cele mai active sectoare din Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul 
internațional pe distanțe lungi. Operând în principal în Europa de Vest, mai mult de 30% din 
activitatea sa implică transportul între țări terțe, cabotajul reprezentând 7% din total. 
 
În 2020, kilometrajul anual al vehiculelor a scăzut brusc comparativ cu 2017, în scădere cu 8,5%, 
până la 136.700 km pe an. Acest lucru se datorează în special șoferilor care se întorc mai 
frecvent la baza lor din cauza controalelor de pe marginea drumului și a presiunii exercitate de 
țările din Europa de Vest ca parte a pachetului de mobilitate al UE. 
 
Salariul brut pentru șoferii români a crescut de la mai puțin de 400 € la 565 € în trei ani, o 
consecință directă a dublării salariului minim între 2016 și 2020. Cu indemnizațiile de deplasare 
negociate în mod individual, suma zilnică a indemnizațiilor de deplasare a crescut la 68 € pe zi la 
o medie de 22 de zile pe lună. Kilometrajul șoferului a scăzut cu 6% de la ultimul studiu, în timp 
ce costul șoferului a crescut cu 31%. În general, costul unei ore de condus a crescut la 11,81 €, o 
creștere de peste 31% față de 2017. Salariul net pentru șoferi a crescut de la 15.227 € la 20.490 
€ pe an (adică + 34,6%). 
 
Există și alte creșteri ale costurilor: taxele de drum (+ 37%), întreținerea-reparațiile (+ 16%) și 
costul deținerii vehiculului (+ 12%). Scăderea costurilor cu combustibilul (-9%) și asigurarea 
vehiculului (-12%) nu sunt suficiente pentru a neutraliza efectul general. La momentul redactării 
acestui articol, costul pe kilometru al unui vehicul greu de marfă de 40 de tone din România 
care funcționa la nivel internațional, excluzând costurile fixe, era de 0,76 EUR față de 0,64 EUR 
în 2017, o creștere de 19%. Atunci când sunt luate în calcul costurile fixe (estimate la 
aproximativ 8% din costul total), costul total crește la 0,83 € pe kilometru în 2020, în condițiile 
existente înainte de criza Covid. 
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1. PREZENTARE GENERALĂ A TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFĂ DIN ROMÂNIA 
 

1.1. CONTEXT ECONOMIC 
ROMÂNIA PE SCURT  

Capitala Bucureşti 

Suprafață 238.398 km2 

Populație 19.731.648 locuitori 

Limba (limbile) oficială UE Română 

Sistem politic Republică parlamentară 

Președintele Republicii Klaus Iohannis 

Prim-ministru Florin Citu 

Ministrul Transporturilor Catalin Drula, din 23 decembrie 2020 

Data aderării la UE 1 ianuarie 2007 

Data adoptării euro În prezent nu este membru. Cea mai timpurie adoptare posibilă a 
monedei euro este 2027/2028, potrivit prim-ministrului 

Locuri în Parlamentul European 33 de locuri 

Comisar european Adina-Ioana Valean, Comisar pentru  Transport 

Creșterea PIB (%) + 4,1% (Eurostat, 2019) 

Inflația (%) + 2,3% (Eurostat, 2020) 

Rata șomajului (% din populația 
activă) 

5,0% (Eurostat, sfârșitul anului 2020) 

Balanță comercială -18,7 miliarde de euro (2020) 

Salariul minim brut lunar 2 300 lei, adică 481 € pe lună (începând cu 13 ianuarie 2021) 

 
NOTĂ PRIVIND CONDIȚIILE ÎN CARE A FOST EFECTUAT STUDIUL 
 
Acest studiu asupra sectorului românesc de TRM a fost realizat la începutul anului 2020 în 
condițiile economice predominante înainte de criza Covid-19. Datele și condițiile de funcționare 
sunt conforme cu alte studii TRM publicate anterior efectuate de CNR în țările Uniunii 
Europene. 
 
Datorită condițiilor excepționale provocate de criza Covid, sectorul românesc a suferit cel mai 
probabil o scădere accentuată a volumului său de activitate în perioada martie-mai 2020, în 
special segmentul internațional. Acest declin semnificativ, care a fost suportat de toate 
sectoarele europene, pare să fi fost compensat de o redresare susținută a activității în vara 
anului 2020, reducând astfel declinul anual general al activității sectorului românesc. La sfârșitul 
anului 2020, dificultățile asociate deplasărilor internaționale au continuat să împiedice 
operațiunile de TRM, dar competitivitatea sectorului românesc, precum și disponibilitatea 
șoferilor săi de a efectua călătorii de câteva luni în Europa par să fi permis sectorului să încheie 
2020 pe o notă relativ optimistă. 
 



 
1.2. PREZENTARE GENERALĂ A TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFĂ DIN ROMÂNIA 
 
POLITICA DE TRANSPORT ȘI DE INFRASTRUCTURĂ  
 
Politica de transport1 
 
Cel mai recent „Plan strategic de transport” periodic publicat de Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii acoperă perioada 2014-2020. Acesta prevede: 

- îmbunătățirea conectivității rețelelor transeuropene de transport prin dezvoltarea 
rețelei de infrastructură de transport TEN-T, 

- crearea unui sistem de transport cuprinzător și eficient (rentabil, durabil, sigur și cu 
impact redus asupra mediului); 

- modernizarea infrastructurilor existente, 
- investiția de 45,45 miliarde EUR în proiecte pentru toate modurile de transport și pentru 

transportul intermodal. 
 
În ceea ce privește transportul rutier, Ministerul lucrează la o serie de proiecte, în special 
autostrăzi, pentru a lega principalele centre economice ale țării. Domeniile prioritare sunt Sibiu-
Pitești, Sibiu-Brașov, Brașov-Bacău, Târgu Neamț-Pascani-Iași-Ungheni, Brașov-Comarnic, 
Pitești-Craiova și Suplacu de Barcău-Bors. Aceste proiecte de autostrăzi reprezintă aproape 
1.095 km de construcție nouă, inclusiv 118 km în zone muntoase, cu un buget de aproape 10 
miliarde de euro. 
 
O reformă majoră urmează să schimbe fața transportului feroviar din România. Principala 
provocare cu care se confruntă sectorul este modernizarea rețelei existente pentru a 
îmbunătăți viteza și punctualitatea, pentru a restabili atractivitatea transportului feroviar atât 
pentru pasageri, cât și pentru mărfuri. „Pachetul feroviar național” include construirea 
anumitor secțiuni lipsă ale rețelei și electrificarea majorității rețelei existente până în 2029. 
 
Dezvoltarea transportului maritim este o parte importantă a planului strategic, care vizează 
modernizarea infrastructurii maritime din principalele porturi ale țării (Constanța, Galați, 
Giurgiu etc.) și îmbunătățirea legăturilor dintre rețeaua fluviului Dunărea și Marea Neagră. 
Planul prevede, de asemenea, stabilirea de servicii multimodale în principalele aeroporturi ale 
țării și dezvoltarea aeroporturilor regionale pentru a asigura o accesibilitate îmbunătățită la 
zonele rurale. 
 
Dezvoltarea proiectelor comune cu Bulgaria, în special în sectoarele maritime și fluviale, 
precum și construirea de autostrăzi care leagă România de restul Europei sunt printre 

                                                           
1
 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Master Plan 2019-2020 

http://www.mt.gov.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-
masterplan1/613-documente-master-plan-general-de-transport  



prioritățile țării. În acest scop, România se bazează pe ajutorul UE care ar trebui să acopere 
aproape 40% din bugetul pentru aceste proiecte între 2014 și 2020. 
 
Infrastructura și utilizarea transportului 
 
Infrastructura rutieră a României este neuniformă și aglomerată. Deoarece costul construirii de 
noi autostrăzi este destul de ridicat din cauza geografiei provocatoare a țării, dezvoltarea rețelei 
progresează lent. Numeroase proiecte de autostrăzi sunt în desfășurare, prioritatea fiind 
legarea portului Constanța și a capitalei București de Europa de Vest prin Ungaria. 
 

Autostrăzile din România 

 
O moștenire a erei comuniste, rețeaua feroviară românească îmbătrânește și necesită acum 
investiții la scară largă. Cu toate acestea, reprezintă aproape 30% din transportul de marfă. 
 
O caracteristică izbitoare a situației din România este importanța transportului fluvial, care 
reprezintă aproape 30% din transportul de marfă al țării. Acesta joacă un rol foarte important în 
transportul național și internațional, în special în ceea ce privește comerțul României cu vecinii 
săi din Europa Centrală și de Est. 
 
 
 

În folosință 
În construcție 
Autostradă planificată 
Drum expres planificat 



 
 
 

Evoluția divizării modale a transportului intern de mărfuri în România (%) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Transport rutier 37% 37% 39% 40% 41% 38% 40% 42% 44% 45% 

Transport feroviar 29% 35% 31% 31% 30% 32% 30% 30% 29% 27% 

Transport pe căi 
navigabile 
interioare 

34% 27% 29% 29% 29% 30% 29% 27% 27% 28% 

Sursa: Eurostat 
 

Infrastructurile de transport în România 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lungimea drumurilor 16,552 
km 

16,690 
km 

16,887 
km 

17,110 
km 

16,589 
km 

16,859 
km 

16,865 
km 

16,891 
km 

16,917 
km 

17,007 
km 

dintre care drumuri 
asfaltate 

332 km 350 km 550 km 644 km 683 km 747 km 747 km 763 km 823 km 866 km 

Lungimea rețelei 
feroviare 

10,785 
km 

10,777 
km 

10,777 
km 

10,768 
km 

10,777 
km 

10,770 
km 

10,774 
km 

10,774 
km 

10,765 
km 

10,759 
km 

dintre care electrificat 4,020 
km 

4,020 
km 

4,020 
km 

4,029 
km 

4,029 
km 

4,030 
km 

4,030 
km 

4,030 
km 

4,029 
km 

4,029 
km 

Lungimea căilor 
navigabile naturale 
interioare 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

1,647 
km 

2,453 
km 

Lungimea canalelor 
căilor navigabile 
interioare 132 km 132 km 132 km 132 km 132 km 132 km 132 km 132 km 132 km 182 km 

Sursa : INSSE - Institutul Național de Statistică 
 

 
 
OPERATORI DE TRANSPORT RUTIER DE MARFĂ  
 
Organizații profesionale TRM 
 
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR)2 
 
Fondată în 1990, UNTRR este cea mai importantă organizație profesională de transport rutier 
din România. Potrivit purtătorului său de cuvânt, este o organizație „nonguvernamentală, 
independentă, apolitică și democratică”. Misiunea UNTRR este aceea de a sprijini sectorul și de 
a proteja interesele transportatorilor rutieri români la nivel național și internațional. 
 

                                                           
2
 Sursa: https://www.untrr.ro/about/about-us.html 



Organizația are peste 13.000 de membri care operează pe piețele de transport rutier de marfă 
și de transport rutier de călători. Este foarte activă în negocierile europene. UNTRR își ajută 
membrii cu activitățile lor internaționale și are, de asemenea, un instrument de calcul al 
costurilor TRM bazat pe metodologiile CNR. Secretarul său general este activ pe scena 
europeană și se bucură de o relație strânsă cu autoritățile române. 
 
Organisme de supraveghere 
 
Registrul Auto Român (RAR)3 
 
RAR este un organism tehnic, înființat de Ministerul Transporturilor ca autoritate responsabilă 
pentru problemele legate de vehiculele rutiere, siguranța rutieră, protecția mediului și 
asigurarea calității transporturilor. 
 
Conform legii actuale, RAR are următoarele responsabilități: 

- eliberarea certificării naționale pentru vehicule rutiere, piese de schimb și sisteme de 
bord; 

- acordarea certificatelor de conformitate în aceleași domenii; 
- acordarea de certificări individuale specifice pentru vehiculele rutiere; 
- efectuarea inspecției tehnice periodice a anumitor tipuri de vehicule; 
- acordarea de licențe pentru stațiile de testare tehnică; 
- aplicarea reglementărilor europene în probleme tehnice specifice; 
- acordarea de licențe atelierelor de reparații pentru vehicule și certificarea „sistemului 

de management al calității”; 
- participarea la lucrările Forumului global pentru armonizarea reglementărilor 

vehiculelor, sub auspiciile Comisiei Economice a ONU. 
RAR are sediul în București, dar are sucursale în toate regiunile României. 
 
ARR - Autoritatea Rutieră Română 
 
ARR este un alt organism public care se raportează la Ministerul Transporturilor. Misiunea sa 
este aceea de a: 

- acorda licențe de transport pentru transportatorii români de mărfuri și pasageri, 
- acorda permise școlilor de șoferi și instructorilor acestora; 
- menține registrul transportatorilor și al organizațiilor de transport rutier; 
- elibera certificate și diplome profesioniștilor din transportul rutier; 
- implementa standardelor tehnice și asigura aplicarea reglementărilor emise de 

Ministerul Transporturilor; 
- elibera carduri tahografice, 
- evalua diferiți factori care afectează siguranța rutieră. 

 
ISCTR - Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) 

                                                           
3
 Source: www.rarom.ro 



 
ISCTR este un organism tehnic care raportează Ministerului Transporturilor și monitorizează 
reglementările naționale și conformitatea acestora cu reglementările internaționale. Se ocupă 
în principal de permisele de conducere și de implementarea și controlul specificațiilor tehnice 
ale vehiculelor (greutate, dimensiune etc.) 
 
ISCTR este autoritatea responsabilă cu efectuarea inspecțiilor și impunerea de sancțiuni în 
conformitate cu prevederile Regulamentelor UE CE / 1071/2009, CE / 1072/2009, CE / 
1073/2009 și CE / 561/2006. 
 
SECTORUL ROMÂN DE TRM ÎN 2019 - DATE CHEIE  
 
Structura sectorului românesc de TRM în 2019 

 
Structura sectorului românesc de TRM în 2019 

2019 Mărfuri 
transportate 

Tone-kilometri atinși  Distanța medie Vehicul.kilometri 
atinși 

Mii de tone Milioane 
t.km 

% km Milioane 
vehicul.km 

TOTAL 256.641 61,041 100,0% 238 4.202 

Transport intern 200.198 16,675 27,3% 83 1.210 

Transport internațional 56.443 44,367 72,7% 786 2.993 

Transport internațional de mărfuri 
încărcate în România 

8.720 11,308 18,5% 1.297 780 

Transport internațional de mărfuri 
descărcate în România 

6.989 9,103 14,9% 1.302 614 

Comerț încrucișat 27.418 19,872 32,6% 725 1.312 

Cabotaj 13.315 4,083 6,7% 307 286 

Sursa : Eurostat 
 
Cu peste 70% din activitatea totală, sectorul românesc are una dintre cele mai ridicate rate de 
activitate internațională din Europa. Distanța medie de călătorie de 1.300 km în cazul activității 
bilaterale poate fi explicată prin faptul că principalele piețe deservite de sectorul românesc sunt 
situate în partea de vest a Uniunii Europene. Transportul între țări terțe este activitatea 
principală a sectorului, reprezentând aproape o treime din totalul general. Reprezentând 6,7% 
din totalul afacerilor în 2019, cabotajul românesc nu mai este o activitate secundară, ci 
constituie o piață autentică în sine. 
 
Evoluția sectorului românesc de TRM 
 

Evoluția sectorului TRM românesc în milioane de tone-kilometri 
In milioane t- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AAGR* 



km 

TOTAL 34.269 25.889 26.349 29.662 34.026 35.136 39.023 48.176 54.704 58.762 61.041 5,94% 

Transport 
intern 

20.879 12.096 11.858 12.673 12.505 12.136 12.068 13.140 13.548 14.358 16.675 -2,22% 

Transport 
international  

13.390 13.793 14.491 16.989 21.522 23.000 26.955 35.036 41.156 44.404 44.367 12,73% 

Sursa : Eurostat  
* Rata medie anuală de creștere 
 
Activitatea sectorului românesc a crescut semnificativ de la sfârșitul crizei economice din 2008. 
În ultimii zece ani, activitatea internațională a înregistrat o rată medie de creștere de 12,73%, în 
timp ce activitatea internă se luptă să atingă nivelul dinainte de criză, cu o scădere medie de 
2,22% / an în aceeași perioadă. 
 
Cabotaj 

Cabotaj sub pavilion românesc în cele 3 țări principale „cabotate” 
In milioane tone-kilometri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AAGR* 
Cabotaj sub pavilion 
românesc 

93 66 207 505 1.008 1.403 1.755 3.038 3.921 3.725 4.083 46,03% 

în Germania 20 19 59 152 332 472 582 1.139 1.264 1.185 1.119 49,80% 

în Franța 23 9 34 178 323 431 481 807 1.196 1.036 1.171 48,09% 

în Italia 30 17 40 66 148 208 155 294 413 282 305 26,10% 

Ponderea cabotajului în 
transportul românesc% 

0,3 0,3 0,8 1,7 3,0 4,0 4,5 6,3 7,2 6,3 6,7 - 

*AAGR : Rata medie anuală de creștere     Sursa: Eurostat 
 
Cabotajul românesc este în creștere, cu o rată medie anuală de creștere de 46% / an pe 
parcursul a zece ani. A crescut de 44 de ori în această perioadă. Principalele sale piețe sunt 
Germania și Franța, unde cabotajul românesc crește cu 50% anual. 
 
Sectorul românesc ocupă locul al doilea în Europa după Polonia în ceea ce privește activitatea 
de cabotaj. Reprezintă 6,7% din activitatea generală a sectorului. În general, a rămas practic 
neschimbată din 2016. 

Cabotajul în România 
In milioane tone-
kilometri 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AAGR* 

Cabotaj în România 122 31 31 124 49 57 74 64 108 64 79 -4,25% 

Rata de penetrare a 
cabotajului * 

0,58% 0,26% 0,26% 0,97% 0,39% 0,47% 0,61% 0,48% 0,79% 0,45% 0,47% - 

Cota de piață cabotaj ** 1,87% 0,52% 0,54% 1,98% 0,78% 0,89% 1,13% 0,88% 1,50% 0,79% 0,85% - 

AAGR : Rata medie anuală de creștere     Sursa : Eurostat 
* cabotaj sub pavilion străin / (transport intern total + cabotaj sub pavilion străin) 
** cabotaj sub pavilion străin / (transport intern de închiriat și recompensă + cabotaj sub pavilion străin) 

 
Cabotajul în România rămâne rar și este în scădere, cu o rată medie de creștere anuală negativă 
de -4% / an pe 10 ani. Cabotajul reprezintă mai puțin de 1% din piața românească. 



 
Societățile de TRM 
 
Există aproape 30.000 de societăți de transport în România, comparativ cu 20.000 la începutul 
anului 2010. 
 
Trei sferturi din aceste societăți sunt mici, având între 1 și 5 vehicule. 80% dintre societățile 
românești sunt specializate în transportul internațional, marea majoritate concentrându-se pe 
țările vest-europene. Aproape un sfert dintre firmele internaționale activează în țări non-
europene vecine, cum ar fi Serbia, Moldova, Ucraina și Turcia. 
 

TRM * Statistici de afaceri în România 
(Cele mai recente date disponibile în 2018) 

 2018 

Numărul de societăți 31.574 

Numărul de persoane angajate 130.496 

Numar de angajati 156.711 

Vânzări nete 10.470.600 k€ 

Cheltuieli 

Suma totală a bunurilor și serviciilor achiziționate 8.231.700 k€ 

din care marfă 401.700 k€ 

din care materiale, bunuri și bunuri intermediare 100 k€ 

Cheltuieli de personal 935.900 k€ 

dintre care salarii și remunerații 907.900 k€ 

din care costurile asigurărilor sociale 28.000 k€ 

Profitul brut din exploatare 1.232.100 k€ 

*Societăți de TRM conform nomenclaturii europene NACE Rev2 - Classe H4941 
Sursa: Eurostat 

 
Flota de vehicule 
Există foarte puține date disponibile despre vehiculele de TRM în România. Singurele date 
disponibile provin de la Eurostat. Conform acestor date, există aproape 150.000 de capete de 
tractoare și 130.000 de semiremorci în țară. Numărul de vehicule articulate de 40 de tone pe 
societate este între 4 și 5 (adică societățile sunt în medie relativ mici). Acest lucru este în 
conformitate cu informațiile furnizate la fața locului de către cei care conduc astfel de societăți. 
 

 Statistici privind vehiculele din România 

                                                                                     2015 2016 2017 2018 2019 



 Total 105.760 118.212 128.728 138.881 146.646 

 Mai puțin de 2 ani 10.695 14.003 13.633 12.225 11.532 

Tractoare rutiere 
2-5 ani 13.157 13.569 16.160 19.911 20.921 

5-10 ani 34.726 37.700 34.227 31.644 36.756 
 10-20 de ani 47.182 52.940 64.708 63.050 64.400 
 Mai mult de 20 de ani n/a n/a n/a 12.051 13.337 

 Total n/a n/a n/a 142.414 145.927 
 Mai puțin de 2 ani n/a n/a n/a 2.346 3.070 

Camioane > 3.5 tone 
2-5 ani n/a n/a n/a 3.271 3.665 
5-10 ani n/a n/a n/a 7.513 7.068 

 10-20 de ani n/a n/a n/a 57.309 56.707 
 Mai mult de 20 de ani rs n/a n/a n/a 71.975 75.417 

 Total n/a n/a n/a 753.029 797.135 
 Mai puțin de 2 ani n/a n/a n/a 34.140 35.347 

Camioane <= 3.5 tone 
2-5 ani n/a n/a n/a 39.662 46.311 

5-10 ani n/a n/a n/a 77.650 76.287 
 10-20 de ani n/a n/a n/a 453.386 461.843 
 Mai mult de 20 de ani rs n/a n/a n/a 148.191 177.343 

Semi-remorci Total 96.645 105.951 113.548 121.688 129.862 

Sursa: Eurostat 
 
 
 
 

1.3. PREZENTARE GENERALĂ A REGULAMENTELOR FISCALE ȘI DE MUNCĂ 
APLICABILE TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFĂ ÎN ROMÂNIA 
 
TAXE PENTRU TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ  
 
Impozit pe profit 
 
În ceea ce privește impozitul pe profit, nu a existat nicio modificare semnificativă de la ultimul 
studiu românesc cu privire la TRM, în 2017. Ca reamintire, rata impozitului pe profit în România 
a scăzut de la 38% la 16% între 1995 și mijlocul anului 2005. Rata a rămas neschimbată de 
atunci. 
 
La 1 februarie 2013, a fost introdus un sistem fiscal special, cunoscut sub numele de „schema 
specială pentru microîntreprinderi”. În cadrul acestui sistem, societățile mici a căror cifră de 
afaceri nu depășește 1 milion de euro sunt impozitate la o rată de 1% din veniturile lor dacă au 
cel puțin un angajat. În caz contrar, rata este de 3%. Cota de impozitare se aplică indiferent de 
profiturile realizate. 
 



Societățile care doresc să fie impozitate pe profit trebuie să aibă un capital social minim de 
45.000 lei, adică puțin sub 1.000 € și cel puțin 2 angajați. Toate societățile noi, indiferent de 
dimensiunea lor, sunt supuse schemei pentru microîntreprinderi în primul an fiscal. 
 
TVA 
 
Cota standard de TVA în România este de 19%. O rată redusă de 9% se aplică anumitor produse 
alimentare, medicamente, echipament medical, precum și produselor agricole intermediare. O 
a doua rată redusă de 5% se aplică majorității produselor alimentare, transportului de călători, 
presei, produselor culturale și sportive, parcurilor de distracții, locuințelor sociale, precum și 
hotelurilor și restaurantelor. 
 
Impozitul pe mijloacele de transport 
 
Orice persoană care are un vehicul (inclusiv autovehicule și remorci) înmatriculate în România 
trebuie să plătească o taxă anuală pe acest vehicul, cu anumite excepții. Impozitul pe vehicul se 
plătește autorității regionale locale în care își are sediul societatea. Dacă un vehicul este supus 
unui contract de leasing, impozitul este plătibil de locatar pe toată durata contractului de 
leasing. 
 
Impozitul pe vehicul se plătește anual, în două rate egale, prima plătibilă înainte de 31 martie și 
a doua înainte de 30 septembrie inclusiv. 
 

Impozitul pe vehicule grele pentru camioanele din România - 2020 

Număr de osii 

Greutate 
maximă 
autorizată 

Cota de impozitare anuală în funcție 
de tipul de suspensie a osiei motoare 
(în lei) 

Cota de impozitare anuală în funcție 
de tipul de suspensie a osiei motoare 
(în €) 

(kg) 

Suspensie 
pneumatică sau 
suspensie 
echivalentă 

Alt tip de 
suspensie 

Suspensie 
pneumatică sau 
suspensie 
echivalentă 

Alt tip de 
suspensie 

2 osii 
12.000 - 
12.999 - RON 133 RON - € 27,81 € 

 13.000 - 
13.999 133 RON 367 RON 27,81 € 76,73 € 

 14.000 - 
14.999 

367 RON 517 RON 76,73 € 108,10 € 

 15.000 și peste 517 RON 1.169 RON 108,10 € 244,42 € 

3 osii 
15.000 - 
16.999 133 RON 231 RON 27,81 € 48,30 € 

 17.000 - 
18.999 231 RON 474 RON 48,30 € 99,11 € 

 19.000 - 
20.999 474 RON 615 RON 99,11 € 128,59 € 

 21.000 - 
22.999 615 RON 947 RON 128,59 € 198,00 € 

 23.000 - 947 RON 1.472 RON 198,00 € 307,77 € 



24.999 

 25.000 și peste 947 RON 1.472 RON 198,00 € 307,77 € 

4 osii 
23.000 - 
24.999 615 RON 623 RON 128,59 € 130,26 € 

 25.000 - 
26.999 623 RON 973 RON 130,26 € 203,44 € 

 27.000 - 
28.999 973 RON 1.545 RON 203,44 € 323,03 € 

 29.000 - 
30.999 1.545 RON 2.291 RON 323,03 € 479,01 € 

 31.000 și peste 1.545 RON 2.291 RON 323,03 € 479,01 € 

Impozitul pe vehicule grele pentru autotrenurile rutiere (tractor + semiremorcă) în România - 2020 

Număr de osii 

Greutate 
maximă 

autorizată 

Cota de impozitare anuală în funcție 
de tipul de suspensie a osiei motoare 

(în lei) 

Cota de impozitare anuală în funcție 
de tipul de suspensie a osiei motoare 

(în €) 

(kg) 

Suspensie 
pneumatică sau 

suspensie 
echivalentă 

Alt tip de 
suspensie 

Suspensie 
pneumatică sau 

suspensie 
echivalentă 

Alt tip de 
suspensie 

2+1 osii 
12.000 - 
13.999 

- RON - RON - € - € 

 14.000 - 
15.999 

- RON - RON - € - € 

 16.000 - 
17.999 - RON 60 RON - € 12,54 € 

 18.000 - 
19.999 60 RON 137 RON 12,54 € 28,64 € 

 20.000 - 
21.999 137 RON 320 RON 28,64 € 66,91 € 

 22 000 - 22 
999 320 RON 414 RON 66,91 € 86,56 € 

 23.000 - 
24.999 414 RON 747 RON 86,56 € 156,18 € 

 25.000 și peste 747 RON 128 RON 156,18 € 26,76 € 

2+2 osii 
23.000 - 
24.999 128 RON 299 RON 26,76 € 62,52 € 

 25.000 - 
25.999 

299 RON 491 RON 62,52 € 102,66 € 

 26.000 - 
27.999 491 RON 721 RON 102,66 € 150,75 € 

 28.000 - 
28.999 

721 RON 871 RON 150,75 € 182,11 € 

 29.000 - 
30.999 871 RON 1.429 RON 182,11 € 298,78 € 

 31.000 - 
32.999 1.429 RON 1.984 RON 298,78 € 414,82 € 

 33.000 - 
35.999 1.984 RON 3.012 RON 414,82 € 629,76 € 

 36.000 și peste 1.984 RON 3.012 RON 414,82 € 629,76 € 

2+3 osii 
36.000 - 
37.999 1.579 RON 2.197 RON 330,14 € 459,35 € 



 38.000 și peste 2.197 RON 2.986 RON 459,35 € 624,32 € 

3+2 osii 
36.000 - 
37.999 1.395 RON 1.937 RON 291,67 € 404,99 € 

 38.000 - 
39.999 1.937 RON 2.679 RON 404,99 € 560,13 € 

 40.000 - 
43.999 2.679 RON 3.963 RON 560,13 € 828,59 € 

 44.000 și peste 2.679 RON 3.963 RON 560,13 € 828,59 € 
3+3 osii sau 

peste 
36.000 - 
37.999 794 RON 960 RON 166,01 € 200,72 € 

 38.000 - 
39.999 960 RON 1.434 RON 200,72 € 299,82 € 

 40.000 - 
43.999 1.434 RON 2.283 RON 299,82 € 477,34 € 

Sursa: Codul fiscal român disponibil pe www.noulcodfiscal.ro 
 
Taxe de drum - Vinieta rutiera 
În România, „autocolantul vinietei” este obligatoriu nu numai pe autostrăzi, ci și pe o porțiune 
mare de drumuri naționale, cu excepția celor administrate de municipalități, adică peste 4.200 
km de drumuri în total. Autocolantul este cumpărat electronic pe internet sau la punctele de 
vânzare aprobate; este disponibil pe scară largă în benzinării. Tabelul următor prezintă prețurile 
vinietelor în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Nu se acordă nicio 
rambursare pentru autocolantele de vinietă neutilizate sau parțial folosite, dar se poate face o 
cerere pentru schimbarea plăcuței de înmatriculare înregistrate pentru autocolantul anual. 
 
 
 
 

Viniete rutiere - Romania - 
2020 

Vehicule cu greutatea maximă autorizată între 0 și 3.500 kg 

Număr de osii 1 zi 7 zile 30 zile 90 zile 365 zile 

Toate  - 6,00 € 16,00 € 36,00 € 96,00 € 

Vehicule cu greutatea maximă autorizată între 3.501 și 7.500 kg 

Număr de osii 1 zi 7 zile 30 zile 90 zile 365 zile 

Toate 4,00 € 16,00 € 32,00 € 92,00 € 320,00 € 

Vehicule cu greutatea maximă autorizată între 7.501 și 12.000 kg 

Număr de osii 1 zi 7 zile 30 zile 90 zile 365 zile 

Toate 7,00 € 28,00 € 56,00 € 160,00 € 560,00 € 

Vehicule cu greutatea maximă autorizată de peste 12.000 kg 

Număr de osii 1 zi 7 zile 30 zile 90 zile 365 zile 

Până la 3 osii incluse  9,00 € 36,00 € 72,00 € 206,00 € 720,00 € 

http://www.noulcodfiscal.ro/


4 osii sau peste 11,00 € 55,00 € 121,00 € 345,00 € 1.210,00 € 

 
Unele poduri sunt supuse unor taxe de trecere speciale. Pentru vehiculele grele, acestea sunt 
podurile de frontieră Calafat-Vidin și Giurgiu-Rousse între România și Bulgaria, precum și 
podurile de pe autostrada Fetesti-Cernavodă și Giurgeni-Vadul Oii. Tarifele se schimbă frecvent, 
iar tarifele actuale pot fi găsite pe site-ul UNTRR: https://www.untrr.ro/road-transport-
information/bridge-tolls.html#.YDvJ0V1Kit0  
 
 
 
Acciza la motorina comercială 
 
În conformitate cu Directiva 92/12 / CE și 2008/118 / CE, România a instituit un sistem de 
accize, bazat pe rata minimă de 33 € / hl. Această sumă este convertită în moneda locală o dată 
pe an de către Comisia Europeană în momentul publicării raportului anual. În anul următor, 
cursul de schimb utilizat pentru a asigura respectarea minimului comunitar nu se modifică chiar 
dacă moneda locală își pierde valoarea în aceeași perioadă. Uneori, acest lucru poate crea o 
situație în care un stat membru pare să nu respecte normele în vigoare din cauza devalorizării 
monedei sale, iar acest lucru a fost cazul României în 2019. 
 
Din 2014, societățile de transport au beneficiat de un sistem de reduceri pentru accize. În 
conformitate cu o decizie guvernamentală din 17 iulie 2018, această reducere este în prezent 
de 183,62 lei / 1.000 litri, adică 3,84 € / hl. Reducerea nu este limitată din punct de vedere al 
volumului. Această reducere se declanșează numai dacă accizele nete aplicate motorinei pentru 
uz privat sunt mai mari decât rata minimă europeană (33 € / hl). 
 
În primul trimestru al anului 2020, când a fost realizat acest studiu, accizele se ridicau la 33,79 € 
/ hl, o sumă prea mică pentru a declanșa rambursarea parțială în 2020. 
 
Rata netă a accizelor la motorina comercială în 2020 a fost astfel de 33,79 € / hl. 
 
REGLEMENTĂRILE ÎN DOMENIUL MUNCII APLICABILE TRANSPORTULUI RUTIER DE MARFĂ  
 
Remunerație 
 
În ceea ce privește modificarea salariului minim de bază, România este un caz unic. În 2016, 
țara avea un salariu minim de aproximativ 232 € brut pe lună. La momentul respectiv, rata 
contribuției la asigurările sociale a angajatorului era de 22,84%, iar rata contribuției angajaților 
era de 16,50%. Astfel, costul total pentru angajatorul unui angajat cu salariul minim în 2016 a 
fost de 285 € / lună (inclusiv contribuțiile de asigurări sociale), costul net fiind de 194 €. 
 
Ca urmare a reformelor majore, o mare parte din contribuțiile de asigurări sociale ale 
angajatorilor au fost transferate angajaților începând cu ianuarie 2018. Ca urmare, rata 

https://www.untrr.ro/road-transport-information/bridge-tolls.html#.YDvJ0V1Kit0
https://www.untrr.ro/road-transport-information/bridge-tolls.html#.YDvJ0V1Kit0


contribuției angajatorilor la asigurările sociale a scăzut la 2,25%, în timp ce rata angajaților a 
crescut la 35%. Pentru a compensa această schimbare, guvernul a crescut semnificativ salariul 
minim: până la începutul anului 2020 depășise 466 € pe lună, adică o creștere de peste 100% în 
4 ani, în plus față de aproximativ 10 € la contribuțiile de asigurări sociale ale angajatorului. Per 
total, acest salariu de bază reprezintă un cost pentru companie de 476,50 €, angajatul ducând 
acasă 303 €. 
 
Deși este adevărat că salariul minim din România este în curs de actualizare, în realitate salariul 
minim nu s-a dublat. Reformele din 2018 înseamnă că costul angajării unei persoane pentru 
angajator a crescut brusc (adică cu 67%), în timp ce salariul de plătit pentru angajați a crescut 
cu 56%. Cu toate acestea, aceasta este o creștere izbitoare. 
 
 

Creșterea salariului minim în România între 2007 și 2021 

 
Sursa: Statista 

 
 

Evoluția salariului minim în România 

Data Suma lunară în 
RON 

Evoluția 
anuală în RON 

Suma lunară în 
€ 

Evoluția 
anuală în € 

ian 1, 2021 2.300 RON 3,1% 472,18 € 1,3% 

ian 1, 2020 2.230 RON 7,2% 466,23 € 4,5% 

ian 1, 2019 2.080 RON 9,5% 446,02 € 9,4% 
ian 1, 2018 1.900 RON 52,0% 407,86 € 48,1% 

iulie 1, 2017 1.450 RON  318,52 €  

ian 1, 2017 1.250 RON 19,0% 275,39 € 18,7% 

iulie 1, 2016 1.250 RON  276,34 €  

ian 1, 2016 1.050 RON 7,7% 232,10 € 6,7% 

Iulie 1, 2015 1.050 RON  234,77 €  

ian 1, 2015 975 RON 14,7% 217,50 € 14,4% 

Iulie 1, 2014 900 RON  205,34 €  

ian 1, 2014 850 RON 21,4% 190,11 € 20,7% 

Iulie 1, 2013 800 RON  179,36 €  



ian 1, 2013 700 RON 0,0% 157,50 € -2,7% 

ian 1, 2012 700 RON 4,5% 161,91 € 3,0% 

ian 1, 2011 670 RON 11,7% 157,20 € 11,0% 
ian 1, 2010 600 RON 0,0% 141,63 € -5,0% 

ian 1, 2009 600 RON 20,0% 149,16 € 7,6% 
ian 1, 2008 500 RON 28,2% 138,59 € 20,2% 

ian 1, 2007 390 RON 18,2% 115,27 € 28,5% 

ian 1, 2006 330 RON 6,5% 89,67 € 13,9% 

ian 1, 2005 310 RON 10,7% 78,70 € 15,7% 
ian 1, 2004 280 RON 12,0% 68,03 € -4,4% 

ian 1, 2003 250 RON 78,6% 71,15 € 41,4% 

iulie 1, 2002 175 RON  52,38 €  

ian 1, 2002 140 RON 40,0% 50,33 € 21,5% 

iulie 1, 2001 140 RON  56,64 €  

ian 1, 2001 100 RON 42,9% 41,42 € 68,9% 

ian 1, 2000 70 RON  24,53 €  

* Convertit în euro utilizând cursul de schimb oficial la data indicată     Sursa: Eurostat 
 
Un alt nivel de salariu minim este în vigoare în România din 2019 pentru angajații cu studii 
universitare (echivalent cu 4 ani de studii superioare) și pentru cei cu cel puțin 15 ani de 
experiență profesională în același domeniu. Persoanele din aceste două categorii primesc un 
salariu minim de 2.350 de lei. Acest tarif nu a fost majorat în 2020. 
 
Concediu plătit 
 
Angajații au dreptul la 20 de zile de concediu plătit în România. În plus, se acordă 14 zile pentru 
sărbătorile naționale și religioase. 
 
Unele sectoare de activitate acordă între 1 și 4 zile de concediu suplimentar plătit pe baza 
dificultății muncii implicate, dar acest lucru nu este încă în vigoare în sectorul TRM. 
 
Indemnizații de deplasare (Diurna) 
 
În mod oficial, există două tipuri de indemnizații în România: primul tip, cunoscut sub numele 
de „indemnizație de subzistență” sau „indemnizație de categoria 1”, acoperă costurile locale de 
hrană și transport. Decretul 518/1995 (modificat în 2014 și din nou în 2015) stabilește diurna 
internațională minimă la 35 €. În ceea ce privește deplasările interne, angajații au dreptul la 17 
lei pe zi, adică aproximativ 3,75 €. 
 
Societățile private pot crește indemnizația de deplasare de tip 1 până la 2,5 ori suma minimă 
fără a fi nevoie să plătească contribuții de asigurări sociale asociate. Dincolo de această limită, 
se aplică contribuțiile de asigurări sociale. Din nou, indemnizațiile de deplasare nu sunt supuse 
impozitului pe venit, atâta timp cât nu depășesc această limită (adică de 2,5 ori suma minimă). 
 



Al doilea tip de indemnizație de deplasare este cunoscut sub numele de „indemnizație de 
cazare” sau „indemnizație de categoria 2”. Aceste indemnizații acoperă cheltuielile de cazare 
dovedite cu documente justificative în cazul în care angajatorul nu le-a plătit direct. În astfel de 
cazuri, există o scară specifică țării pentru angajații din sectorul public. Angajații din sectorul 
privat pot primi indemnizații de cazare în valoare de până la 2,5 ori scara sectorului public, fără 
a se aplica contribuții de asigurări sociale și impozit pe venit. 
 
În cazul șoferilor de camioane, aceștia au dreptul la diurnă, dar nu și la indemnizația de cazare, 
deoarece angajatorul lor le oferă cabina tractorului, care este considerată „cazare”. Un șofer 
internațional poate primi astfel o diurnă între 35 € și 87,50 € pe zi, fără taxe. 
 
Contribuții de asigurări sociale 
 

Contribuțiile sociale în România 
Contribuții sociale aplicabile personalului conducător 
auto în 2020 Angajator Angajat 

Asigurări de sănătate - prestații în numerar 2,25% - 

Asigurări de sănătate - prestații în natură - 10,0% 

Contribuția la pensie - 25,0% 

Contribuție excepțională - muncă în condiții dificile 4,0% - 

Contribuție excepțională - muncă în condiții speciale 8,0% - 

Total (fără excepții) 2,25% 35,0% 

Sursa: Oficiul vamal și fiscal din România 
 

În 2016, guvernul român a întreprins o revizuire a sistemului de asigurări sociale, având ca 
rezultat transferul contribuțiilor de la angajatori la angajați. După reformă, contribuțiile de 
asigurări sociale ale angajatorului au scăzut de la 22,84% la 2,25%, iar cele ale angajatului s-au 
modificat de la 16,50% la 35%; în schimb, salariul minim a fost crescut. 
 
Există două excepții de la schema generală contributivă. Așa-numita „muncă grea” (cum ar fi 
munca obișnuită pe timp de noapte), dă dreptul titularului la o pensie mărită finanțată de o rată 
excepțională de 4% a contribuției la asigurările sociale plătită de angajator. În cazul locurilor de 
muncă care implică „circumstanțe speciale”, cum ar fi minerii sau lucrătorii din sectorul 
sănătății, această rată excepțională crește la 8%. Șoferii nu intră în niciuna dintre aceste 
categorii. 
 
Impozitul pe venitul personal 
 
O modificare a Codului fiscal român (nr. 227/2015, din 10 septembrie 2015) a adus o reducere 
semnificativă a ratei impozitului pe venit pentru persoanele fizice prin introducerea unei cote 
forfetare de 10%, indiferent de nivelul venitului. Aplicabil de la 1 ianuarie 2017, noul sistem de 
impozitare pe venitul personal se aplică venitului disponibil (termen folosit pentru a indica 



venitul după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și o scutire personală, numită 
deducere personală sau DP). Această deducere personală se aplică lunar atât pe baza 
veniturilor, cât și a numărului de persoane în întreținere, conform unui tabel publicat la 
începutul anului de către Ministerul Finanțelor. Tarifele în vigoare în 2020 sunt disponibile la 
următorul link: http://prcontrol.ro/blog/deducerea-personala-in-2020/ 
 
Un șofer român fără persoane aflate în întreținere, care câștigă aproape 2.720 de lei pe lună 
(conform profilului standard de șofer furnizat la sfârșitul acestui studiu) are dreptul la o 
indemnizație personală neimpozabilă de 270 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. STUDIUL CONDIȚIILOR DE FUNCȚIONARE ȘI AL CHELTUIELILOR PENTRU UN 
VGM ROMÂNESC DE 40 DE TONE CARE OPEREAZĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL 
 
Această parte a studiului descrie condițiile economice și sociale care prevalează la începutul 
anului 2020, la momentul realizării acestui studiu actualizat. În realizarea acestui studiu, CNR s-
a bazat pe cercetări axate în primul rând pe aspectele fiscale și sociale ale sectorului TRM, 
precum și pe studii anterioare ale CNR privind țara respectivă precum și pe feedback-ul 
experților cu care colaborează CNR. Aceste surse diferite oferă o imagine de ansamblu asupra 
sectorului românesc de TRM la nivel internațional și evidențiază principalele evoluții observate 
de la ultimul studiu. Această cercetare și acest proces de dialog sunt susținute în continuare de 
interviuri cu transportatori români și șoferi de camioane. 



Toate cifrele adoptate în cele din urmă de CNR pentru a construi profilul tipic reprezintă cea 
mai bună evaluare de către acest set de surse de date. 
 
2.1. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE ȘI COSTURI PENTRU SOCIETĂȚI 
 
Această secțiune se bazează în principal pe interviuri față în față cu 15 societăți românești de 
transport rutier de marfă implicate în operațiuni de transport pe distanțe lungi, în principal pe 
plan internațional. Dintre societățile vizitate, 13 au furnizat informații utile. Astfel, cele 13 
companii selectate pentru acest studiu au următoarele caracteristici: 
 

 Număr tractoare Număr 
semiremorci 

Piețe principale Număr de șoferi Cifra de afaceri 

Societatea 1 32 32 DE, BE 44 6.000.000 € 

Societatea 2 38 45 BE 40 nd 

Societatea 3 63 63 DE 63 5.300.000 € 

Societatea 4 35 35 SK, PL, FR, IT 32 6.500.000 € 

Societatea 5 7 8 AT, DE, NL, CH, NO 9 1.400.000 € 

Societatea 6 16 19 DE, FR, Benelux, IT 20 1.157.000 € 

Societatea 7 46 53 SK, PL, CZ, FR, Benelux 44 3.600.000 € 

Societatea 8 64 94 PL, SK, CZ, GR, DE 73 5.500.000 € 

Societatea 9 300 340 UK, DE, FR, NL, BE, CZ 330 75.789.474 € 
Societatea 

10 
45 55 GR, IT, FR 45 10.500.000 € 

Societatea 
11 32 40 DE, UK, FR, IT 33 3.370.000 € 

Societatea 
12 

300 320 
PL, CZ, SK, HU, DE, IT, 

ES, TR 
300 48.000.000 € 

Societatea 
13 

14 12 UK, DE 18 1.700.000 € 

 
Societățile vizitate pentru acest studiu sunt extrem de diverse în ceea ce privește dimensiunea 
și structura lor. Toți sunt specializați în TRM internațional și majoritatea sunt subcontractanți 
sau filiale ale societăților străine, adesea cu sediul în țările din vestul UE. Societățile mici sunt 
adesea subcontractate de societăți care sunt ele însele subcontractanți ai societăților străine și 
românești mai mari. 
 
Pentru a permite o comparație cu datele din alte studii de țară ale CNR, au fost selectate doar 
societățile a căror activitate principală este transportul internațional de marfă pe distanțe lungi. 
CNR raportează prin prezentul rezultatele acestor interviuri, care nu au nicio valoare statistică. 
Cu toate acestea, ele fac lumină asupra cifrelor și informațiilor obținute în altă parte. În cele din 
urmă, CNR folosește cifre bazate pe opinia experților pentru a stabili costurile și condițiile de 
funcționare care se referă la un VGM „tipic” care operează la nivel internațional. 
 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT - Operațiuni 
 
În România, vehiculele sunt operate intens. Numărul de zile de funcționare a vehiculelor variază 
între 242 și 280 de zile, cu o grupare de aproximativ 257 de zile pe an. 



 
Kilometrajul mediu anual parcurs de vehiculele transportatorilor cu care ne-am întâlnit este 
între 100.000 km și 143.000 km. Conform calculelor sale (care sunt în concordanță cu 
kilometrajul șoferului) și pe baza opiniei experților, CNR a ajuns la o cifră estimată a 
kilometrajului de 136.700 km pe an pe vehicul, o scădere bruscă de 8,5% față de 2017. Acest 
lucru se datorează, în special, conducătorilor auto care se întorc la baza lor mai frecvent din 
cauza controalelor și presiunii exercitate de țările din Europa de Vest ca parte a pachetului de 
mobilitate recent adoptat al UE. 
 
Durata de păstrare a vehiculelor variază în funcție de marcă, tipul de deplasare tipic și strategia 
de afaceri. Societățile mari care pot negocia contracte de leasing avantajoase tind să-și 
reînnoiască flotele de tractoare la fiecare 3 până la 5 ani la sfârșitul contractului de leasing, fără 
a exercita opțiunea de cumpărare. Companiile mai mici folosesc vehicule până la 8 ani pe rutele 
internaționale și, uneori, încă 2 ani pe rutele interne înainte de a le vinde mai departe. 
 
Astfel, pentru a facilita comparația cu alte țări, CNR a optat pentru o perioadă medie de 
proprietate estimată pentru tractoarele rutiere de 7,5 ani, adică 5 ani de leasing și încă 2,5 ani 
de proprietate deplină. 
 
În ceea ce privește semiremorcile, societățile românești de TRM sunt foarte atente să aibă la 
îndemână tipul și numărul potrivit de semiremorci, ceea ce le permite să răspundă la nevoile 
clienților lor fără a suporta costuri mai mari. Societățile românești consideră creșterea ratei de 
utilizare a flotei ca un mod eficient de gestionare a flotelor lor. Astfel, perioada medie de 
proprietate de 9 ani în România este sub media est-europeană. 
 
Raportul tractor / semiremorcă observat în sondajele societăților este de 1,13, o cifră puțin sub 
cea observată în țările din Europa Centrală. 
 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT - Finanțare 
 
Prețul mediu de achiziție al unui tractor Euro VI stabilit pe baza interviurilor cu transportatorii 
români este cu puțin peste 80.000 €, adică cu mai mult de 10% mai mic decât prețurile din țările 
vecine. Această medie relativ scăzută se explică prin achiziționarea de modele ieftine și 
utilizarea modelelor folosite recent de pe piețele vest-europene. Prețul de achiziție al unei 
semiremorci este estimat la 24.000 €. 
Metoda de finanțare utilizată este de obicei leasingul. Durata contractului variază între 3 și 5 
ani, 5 ani fiind perioada cea mai tipică. Ratele dobânzii contractului de leasing sunt cu mult 
peste cele care se găsesc de obicei pe piețele din Europa de Vest. Tarifele plătite de unii 
transportatori rareori depășesc 3%, media fiind de 2,8%, ceea ce este cu aproape 2 puncte 
procentuale mai mare decât cele din Europa de Vest. Societățile mai mari și mai puternice au 
reușit să asigure rate mai mici de sub 2%. În majoritatea cazurilor, este necesară o plată inițială 
de 10-15% din prețul de achiziție al vehiculului. În scopul profilului său tipic, CNR a optat pentru 
o sumă în avans de 13%. Spre deosebire de alte țări, condițiile opțiunii de cumpărare a 
vehiculului în contractele românești nu sunt foarte avantajoase, prețurile de achiziție fiind 



adesea cuprinse între 22% -25% din prețul vehiculului nou; acest lucru reflectă, fără îndoială, un 
sistem de leasing încă subdezvoltat. 
 
În ciuda dificultăților întâmpinate de societățile mici, unele societăți mai mari au reușit totuși să 
negocieze contracte de leasing în conformitate cu standardele din Europa de Vest. Se pare că 
acest lucru este posibil datorită sprijinului societăților-mamă (de obicei cu sediul într-o țară din 
Europa de Vest) sau datorită garanțiilor financiare oferite de partenerii din Europa de Vest. În 
consecință, unele dintre societățile pe care le-am intervievat au beneficiat de contracte de 
leasing pe o perioadă de 3 ani, cu un avans redus și doar o plată simbolică necesară pentru a 
beneficia de opțiunea de cumpărare. Drept urmare, aceste societăți își reînnoiesc flota la 
fiecare trei ani și își păstrează o anumită flexibilitate în ceea ce privește capacitatea lor de a-și 
modifica oferta ca răspuns la evoluțiile pieței. 
 
Aceste date privind practicile de cumpărare, ratele dobânzii (estimate la 2,8% pentru tractoare 
și 3% pentru semiremorci) și condițiile contractului de leasing permit calcularea costului anual 
al deținerii unei platforme articulate de 40 de tone: cifra care apare este de aproximativ 12.481 
€, cu un raport de proprietate al semiremorcii / tractorului de 1,13. Acest cost crește brusc (+ 
12%) comparativ cu studiul nostru din 2017, dar rămâne cu 17% sub cifrele observate în Europa 
Centrală (comparativ cu un cost anual de proprietate a vehiculului de 14.600 € în Ungaria 
vecină). 
 
COMBUSTIBIL 
 
Costul unitar mediu al combustibilului la pompă în România în 2020 a fost de 0,8114 € pe litru, 
conform cifrelor oficiale publicate în Buletinul Petrolier al Comisiei Europene, cifră care ia în 
considerare întreruperea în 2020 a rambursării parțiale a accizelor. 
 
Societățile românești achiziționează doar un sfert din combustibilul lor în România, din care 
aproape 15% reprezintă combustibil cu ridicata la un cost de aproximativ 0,7664 €, în timp ce 
10% este achiziționat de la pompă. 
 
Având în vedere frecvența ridicată a deplasărilor lor europene, care deseori durează peste o 
lună, transportatorii trebuie adesea să-și cumpere combustibilul în străinătate. În consecință, 
tind să cumpere combustibil în Luxemburg (15% din totalul achizițiilor de combustibil, la 0,8300 
€ / litru fără TVA), Austria (15% din totalul achizițiilor, la 0,8750 € / litru fără TVA), Belgia (15% 
din totalul achizițiilor) , la 0,8194 € / litru fără TVA după recuperarea parțială a accizelor), 
precum și în Franța, Germania și Ungaria (aproximativ 10% din totalul achizițiilor se efectuează 
în fiecare dintre aceste țări). 
 
Prețul mediu unitar al coșului de cumpărături pentru combustibilul unui transportator român 
este astfel estimat la 0,8333 €. 
 
Consumul mediu de combustibil este estimat la 29,9 litri la 100 km, practic neschimbat față de 
media de 29,8 litri din 2017. 



 
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
 
Costul întreținerii și reparațiilor în sectorul românesc este dificil de calculat datorită costurilor și 
abordărilor variate pe scară largă raportate de societățile chestionate. 
 
Acest element de cost se ridică la aproximativ 1.000 EUR pentru un tractor în societățile mari cu 
contracte de leasing pe 3 ani care le permit să își reînnoiască flota cu aceeași frecvență (adică la 
fiecare 3 ani). Acest lucru se aplică pentru 15% din societățile chestionate. 
 
Același articol de cost se ridică la 4.500 € și 5.000 € pentru societățile a căror politică de 
achiziție a vehiculelor corespunde profilului tipic, dar care au un garaj intern care le permite să 
efectueze o parte din reparații mai ieftin. În societățile fără garaj intern, aceste costuri cresc la 
aproximativ 5.800 € pe an pe platformă. Acest lucru se aplică pentru mai mult de 60% din 
societățile chestionate. 
 
O cifră de peste 8.000 € a fost raportată de aproape un sfert din societățile care utilizează 
vehicule second-hand sau care își folosesc vehiculele mai mult decât perioada medie estimată 
de CNR. 
 
În analiza finală, cifra estimată la care s-a ajuns în studiul nostru din 2020 este de 5.600 € pe an 
pe vehicul, o creștere bruscă de 16% față de cifra estimată la 4.830 € în 2017. 
 
ANVELOPE 
 
Datorită practicilor variate de achiziționare a anvelopelor și a diferențelor de preț între 
producători (cele mai scumpe anvelope costând de până la 3 ori mai mult decât cele mai 
ieftine), este frecvent dificil să se calculeze acest element de cost în sectorul românesc, așa cum 
se întâmplă adesea și în alte sectoare europene, de asemenea. Pe baza informațiilor furnizate 
de transportatori, pentru 15% dintre societățile care își reînnoiesc flota la fiecare 3 ani, costul 
anvelopelor este de aproximativ 1.000 € pe platformă. Pentru 70% dintre societăți care se 
potrivesc mai mult sau mai puțin cu profilul tipic de societate, costul variază între 2.800 € și 
4.300 €. Pentru societățile rămase, acesta s-a ridicat la aproximativ 5.000 €. 
 
Pe baza informațiilor furnizate de transportatorii români (cu toate profilurile și abordările luate 
în considerare), costul anual al anvelopelor pentru o platformă articulată de 40 de tone este 
estimat la aproximativ 4.000 €. Aceasta reprezintă o scădere în comparație cu cifra din 2017 de 
4.480 €. Această scădere se explică prin kilometrajul mediu mai scăzut și prețurile mai mici ale 
anvelopelor, datorită concurenței crescute a mărcilor low-cost, al cărei dezavantaj pare a fi un 
consum mai mare de combustibil. 
Contractele pentru anvelope de la marile mărci de anvelope (cu un cost pe kilometru cuprins 
între 5 și 7 cenți de euro) nu sunt încă oferite pe piața din România, cu excepția unei societăți 
pe care am intervievat-o, care participă la un test de evaluare a costurilor ce implică o parte din 
flota sa . 



 
TAXELE DE TRECERE 
 
În ceea ce privește taxele de trecere, aproape toate societățile se plâng de creșterea 
substanțială a acestui element de cost din cauza creșterilor pe scară largă a tarifelor de 
autostrăzi în Europa. La fel ca în majoritatea sectoarelor din Europa de Est, tendința este de a 
re-factura direct taxele către clienți, în funcție de ruta aleasă și de termenele implicate. 
 
Costul anual al taxelor rutiere variază de la 9.000 € la peste 29.000 €. 
 
Per total, acest element de cost este estimat la 19.115 € pentru o platformă articulată de 40 de 
tone care acoperă aproximativ 137.000 km pe an (din care 85% pe autostrăzi și drumuri cu 
taxă). În creștere cu peste 36% față de 2017, acest cost estimat nu include costul Eurovignettei, 
a cărei achiziție nu este răspândită în rândul transportatorilor români. 
 
ASIGURARE 
 
Cifrele anuale de asigurare a vehiculelor obținute de la transportatorii români pe care le-am 
studiat sunt destul de constante. Cu excepția a două societăți din eșantion, ale căror date nu au 
fost incluse, costul asigurării vehiculului a fost: 
 

- 1.350 € în medie pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru tractor, 
cuprinsă între 1.100 € și 1.815 € pe an. 

- 1.750 € în medie pentru asigurarea completă a tractorului, variind de la 1.300 € la 2.000 
€ pe an. 

- 80 € în medie pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru semiremorci, 
variind de la 47 € la 100 € pe an. 

- 400 € în medie pentru asigurarea completă a semi-remorcii, variind de la 350 € la 600 € 
pe an. 

 
Pe baza cifrelor menționate mai sus, CNR estimează asigurarea globală anuală pentru o 
platformă articulată de 40 de tone la 3.580 €. Acest element de cost a scăzut cu 12% față de 
2017. 
 
 
TAXA PE OSIE 
 
Conform tabelului inclus în partea 1.2 a acestui studiu, valoarea anuală a taxei pe osie în 
România este de 2.197 lei (adică aproximativ 459 €) în cazul unui vehicul de 40 de tone cu 2 + 3 
osii și suspensie pneumatică. 
 
COSTURI FIXE 
Interviurile realizate în România cu ajutorul federației locale UNTRR au oferit o imagine mai 
clară și mai detaliată a costurilor fixe ale societăților românești de TRM. Datorită acestor 



interviuri, au fost colectate o varietate de informații, cum ar fi costurile cu închirierea de spații, 
angajarea personalului administrativ, precum și cele asociate cu telecomunicațiile și 
publicitatea, energia și taxele. De asemenea, persoanele intervievate au furnizat informații 
despre costurile fixe ale societății lor, ca procent din costurile totale. 
 
Pe baza analizei datelor furnizate de operatorii intervievați la fața locului, acest cost a fost 
estimat între 5,2% și 9% din costul total al vehiculului, cu o concentrare în jur de 8%. 
 
2.2. CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI COSTURI GENERATE DE ANGAJAREA ȘOFERILOR 
 
Condițiile de angajare și salariul șoferului în România au fost chestionate în timpul a două runde 
de interviuri: o primă fază în societățile cu angajatori; și a doua fază, care implică interviuri față 
în față cu șoferii în parcări și stații de odihnă în Spania. În această a doua fază, aproximativ 
douăzeci de șoferi, angajați cu contracte în România, s-au oferit voluntari pentru a fi intervievați 
despre condițiile lor de muncă și salarizare. 
 
Pe baza unei analize a acestor surse și a unei revizuiri a literaturii, CNR a produs un profil tipic 
(în ceea ce privește condițiile de angajare și salarizare) al unui șofer de TRM cu contract 
românesc care lucrează la nivel internațional. 
 
CONDIȚII DE MUNCĂ 
 
Contractele pe durată nedeterminată sunt cea mai răspândită formă de contract de muncă din 
sector. Noii șoferi sunt angajați direct cu contracte pe durată nedeterminată. Unele societăți 
mari de TRM angajează șoferi sezonieri cu contracte pe durată determinată cu un salariu mai 
atractiv decât cele oferite în contractele pe durată nedeterminată, dar aceasta rămâne o 
excepție în sector. 
 
Șoferii români declară că lucrează între 210 și 232 de ore pe lună. Pe baza acestor date, timpul 
mediu de lucru este estimat la 215 ore pe lună, repartizat pe 11 luni de muncă cu normă 
întreagă. Orele de condus adesea totalizează peste 190 de ore pe lună potrivit șoferilor, dar 
societățile pe care le-am întâlnit par să respecte normele europene și raportează că nu 
depășesc niciodată 190 de ore pe lună (patru săptămâni și două zile) sau 1.980 de ore pe an în 
medie . Numărul de zile lucrătoare pe an este de 243 zile, variind de la 223 zile la 250 zile. 
Numărul săptămânilor de lucru din sectorul românesc nu a putut fi determinat din cauza 
faptului că persoanele intervievate au interpretat greșit întrebarea. 
 
Numărul de zile de concediu raportat de șoferii chestionați este de 21 de zile pe an pentru 
șoferii cu o vechime medie de 6,5 ani. Ca reamintire, angajații români au dreptul la minimum 21 
de zile lucrătoare de concediu plătit pe an. Aceasta este uneori completată de zile de concediu 
plătite suplimentare acordate prin contracte de societate (sau de la caz la caz) pentru a reține 
șoferii mai experimentați. 
 



În ceea ce privește programul lor, șoferii români repartizați în sarcini internaționale petrec, în 
general, aproximativ 22 de nopți pe lună departe de casă. Modelele de lucru raportate de șoferi 
au variat foarte mult. Șoferii români obișnuiau să petreacă până la trei luni călătorind în Europa 
de Vest. În urma adoptării noilor reglementări europene, care limitează deplasările la o lună, 
modelele de lucru ale șoferilor au fost recent modificate. Societățile și șoferii încearcă să 
găsească o modalitate de adaptare la noile reglementări și, prin urmare, gama de modele de 
lucru se extinde. Pe baza unei analize a tuturor diferitelor scenarii menționate în interviuri, CNR 
a ales să folosească următoarele ca profil tipic: un șofer care lucrează o lună întreagă, care apoi 
se întoarce acasă pentru o săptămână de odihnă. Ultima săptămână de odihnă înainte de 
concediul de vară plătit este adesea dedusă din concediul plătit. 
 
În cele din urmă, în ceea ce privește kilometrajul mediu al șoferului, rezultă din sondajele 
societăților că este între 125.000 km și 130.000 km pe an. Între timp, șoferii declară că conduc 
aproximativ 129.500 km anual, care se află la capătul superior al gamei. Media utilizată pentru 
acest ultim studiu din 2020 al sectorului românesc de TRM este, așadar, de 129.000 km pe an, 
în scădere cu 6% față de 2017. Majoritatea șoferilor repartizați în principal la sarcini 
internaționale au raportat că se află la volan pentru numărul maxim de ore permis de lege, 
adică , 90 de ore pe săptămână. 
 
Când vine vorba de piața forței de muncă, societățile raportează lipsuri. Moldova, care este 
văzută de români ca o sursă de forță de muncă cu costuri reduse, nu mai este capabilă să ofere 
suficiente mecanisme pentru sectorul românesc. Drept urmare, în timpul interviurilor sale, CNR 
a întâlnit angajatori care angajaseră deja sau intenționau să angajeze șoferi din Ucraina, India 
sau Indonezia. 
 
Pe baza interviurilor cu societăți, raportul șofer / tractor este de 1,06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ PRIVIND COSTUL CU FORMAREA CONDUCĂTORILOR AUTO 
 
Salariul șoferului internațional 
 
Șoferii cu contracte românești primesc un salariu fix lunar apropiat de salariul minim, adică în 
jur de 530 €. Această sumă este adesea completată de mici bonusuri de conducere ecologice și 
bonusuri de Crăciun, care se ridică la aproximativ 35 € pe lună. 
 



Pe lângă salariul lunar, șoferii români primesc indemnizații de deplasare internaționale. Ratele 
diurnelor raportate de șoferi variază foarte mult. Țara de destinație nu afectează tarifele 
raportate. Societățile românești sunt obligate să plătească o indemnizație zilnică de deplasare 
minimă de 35 € și pot plăti de până la 2,5 ori această sumă (adică 87,50 €) fără ca aceasta să fie 
inclusă ca venit responsabil pentru contribuții de asigurări sociale. 
 
În practică, indemnizația zilnică de deplasare evaluată se negociază individual în momentul 
angajării, în funcție de intensitatea programului de lucru și de rutele oferite de angajator. 
Marca tractorului și nivelul său de specificații pot afecta, de asemenea, valorile diurnei. Șoferii 
români intervievați au raportat că au primit între 55 € și 80 € diurne, media fiind de 68 € pe zi, 
pentru 22 de zile pe lună. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFILUL TIPIC AL UNUI ȘOFER CU CONTRACT ROMÂNESC CARE LUCREAZĂ LA NIVEL  
INTERNAȚIONAL ȘI DEFALCAREA COSTURILOR ACESTUIA 

Profil standard al unui șofer internațional - România - 2020 



Caracteristici - 90% din munca șoferului realizată pe rute internaționale. 
- itinerarii internaționale pe distanțe lungi (Franța, Germania, Spania, 
Benelux, Austria, Italia) 
- Runde lunare, o săptămână întreagă petrecută ulterior acasă. 
Important: acest profil este adaptat noilor reglementări europene. 
Înainte, șoferul tipic român obișnuia să conducă în afara țării sale 
timp de aproximativ 3 luni la rând. 
- 21 de zile de concediu plătit, toate luate mai ales în sezonul estival. 
Cu toate acestea, pauza săptămânală după ultima rundă lunară este 
de obicei dedusă din concediul oficial plătit. 
- Venituri compuse dintr-un salariu fix apropiat de salariul minim 
național, completat de o parte variabilă compusă din indemnizații de 
deplasare care este negociată la nivel individual și adesea oficializată 
în contractul de muncă. 
- Indemnizațiile de deplasare reflectă de obicei realitatea și sumele 
acestora sunt respectate. 
- Timpul de lucru lunar deseori peste 215 ore și timpul de conducere 
aproximativ de 180 ore și mai mult. Informații absente pe fișele de 
salarizare. 

Kilometrajul anual realizat 129,000 km 

Numărul de zile lucrătoare efective pe an 243 

Numărul de săptămâni de lucru pe an nd 

Numărul de ore de conducere pe an 1,980 

Defalcarea costurilor unui șofer internațional român standard în 2020 

Prezentarea unei fișe de salarizare standard 
                                        ANGAJATOR                                                                          ANGAJAT 

Salariu brut €/lună 565,00 € Salariu brut €/lună 565,00 € 

Salariu brut fix €/lună 530,00 € Salariu brut fix €/lună 530,00 € 

Alte bonusuri și extra (lunar) €/lună 35,00 € Alte bonusuri și extra (lunar) €/lună 35,00 € 

Contribuții sociale  2,25% 12,71 € Contribuții sociale 35,00
% 

197,75 € 

Asigurări de sănătate - beneficii în 
numerar 

2,25% 12,71 € Asigurări de sănătate - beneficii în 
numerar 

0,00% 0,00 € 

Asigurări de sănătate - beneficii în 
natură 

0,00% 0,00 € Asigurări de sănătate - beneficii în 
natură 

10,00% 56,50 € 

Contribuția la pensie 0,00% 0,00 € Contribuția la pensie 25,00% 141,25 € 

 Impozitul pe venit după deduceri 10,00
% 

31,10 € 

Salariu lunar după plata 
contribuțiilor 

 577,71 € Salariul net după contribuțiile 
sociale și impozitul pe venit 

 336,15 € 

Indemnizații de călătorie pentru o 
lună de lucru completă (11 luni 
într-un an) 

 1.496,00 € Indemnizații de călătorie pentru o 
lună de lucru completă (11 luni 
într-un an) 

 1.496,00 € 

Cost lunar al unui șofer pentru o 
lună de activitate completă 

 2.073,71 € Venitul net al unui șofer pentru o 
lună de activitate completă 

 1.832,15 € 

Defalcarea costului anual al unui șofer român standard în 2020 

Salariu brut fix + bonusuri * 12 
luni 

 6.780,00 € Salariu brut fix + bonusuri * 12 
luni 

 6.780,00 € 



Contribuții sociale ale 
angajatorului * 12 luni 

 152,55 € Contribuțiile angajatului și 
impozitul pe venit * 12 luni 

 2.746,20 € 

Costul salariului după plata 
contribuțiilor * 12 luni 

 6.932,55 € Venit fix net după impozitul pe 
venit * 12 luni 

 4.033,80 € 

Indemnizații de deplasare * 11 
luni 

 16.456,00 € Indemnizații de deplasre * 11 
luni 

 16.456,00 € 

Costul anual total  23.388,55 € Venit net anual  20.489,80 € 

Costul unei ore de condus în €   11,81 €     Venit mediu net lunar  1.707,48 € 

Cost per kilometru în €   0,18 €   

Sursa: CNR Studii europene 
 

De la ultimul studiu CNR privind sectorul românesc de TRM în 2017, costurile conducătorilor 
auto au crescut cu 31% ca urmare a creșterii bruște a salariului minim național, în ciuda 
reducerii kilometrajului și a numărului de zile lucrătoare. Salariul net al șoferilor a crescut de la 
15.227 € la 20.490 €, în creștere cu 34,6% în mare parte datorită creșterii generale a 
indemnizațiilor de deplasare. În general, costul unei ore de condus a crescut la 11,81 €, o 
creștere cu peste 31% față de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. PREZENTARE GENERALĂ A CONDIȚIILOR DE FUNCȚIONARE ȘI A COSTURILOR UNUI VGM 
INTERNAȚIONAL „TIPIC” 



Condiții și costuri de funcționare pentru un VGM de 40 de tone utilizat pe rute 
internaționale pe distanțe lungi, valori din 2019 

 unitate România 
Simulare 

Kilometrajul anual al unui vehicul km 136.700 

Numărul de zile de funcționare Zile /an 257 

Raportul semiremorcă / tractor  1,13 

Costul unui șofer €/an 23.389 

Raportul șofer / tractor  1,06 

Costul anual al finanțării și posesiei vehiculului €/an 12 

Consum mediu la 100 km litri 29.9 

Preț unitar al combustibilului, medie 2020 €/litru 0,8333 

Costul anual al combustibilului €/an 34.061 

Întreținere-reparare €/an 5.600 

Anvelope €/an 4.000 

Taxe și vignete €/an 19,115 

Asigurare (vehicul) €/an 3.580 

Taxa pe osie și alte impozite pe vehicule €/an 459 

Sinteză - preț de cost (excluzând costurile generale)  104.076 

Raportul cost / kilometraj pe an €/km 0,76 

Costuri generale €/an 9.050 

Sinteza - preț de cost complet  113.126 

Cost complet pe kilometru €/km 0,83 

Sursa: CNR studii europene 
Potrivit calculelor CNR, costul pe kilometru al unui vehicul de marfă grea de 40 de tone 
românesc utilizat pentru transportul internațional pe distanțe lungi, excluzând costurile fixe, 
este de 0,76 € (spre deosebire de 0,64 € în 2017), o creștere de peste 19% comparativ cu 
ultimul studiu. Această creștere s-a datorat în mare măsură unei creșteri semnificative a 
costurilor conducătorilor auto, a taxelor de trecere (+ 37%), a întreținerii și reparațiilor (+ 16%) 
și a costurilor de deținere a vehiculelor (+ 12%). Scăderea costurilor cu combustibilul (-9%) și 
asigurarea vehiculului (-12%) nu sunt suficiente pentru a neutraliza efectul general. Scăderea 
bruscă a kilometrajului a dus în mod necesar la o creștere a costurilor pe kilometru. 
 
În concluzie, atunci când sunt luate în considerare costurile fixe (estimate la aproximativ 8% din 
costurile totale), costurile totale s-au ridicat la 0,83 € pe kilometru în 2020, în condițiile 
existente înainte de criza Covid. 
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