
Tarif anual 

persoane 

juridice

Nr. crt.
Felul autovehiculului

1 Autoturisme( inclusiv autoturisme de teren si automobile mixte a 

căror masa maxima autorizata nu depăşeşte 3.5 t) autosanitare, 

auto rulote ( cu excepţia celor prevăzute la pct. 5), având 

capacitatea cilindrica: 

1,1 a) pana la 1.200 cmc 900,00

1,2 b) intre 1.201 - 1.400 cmc 888,00

1,3 c) intre 1.401 – 1.600 cmc 1.008,00

1,4 d) intre 1.601 – 1.800 cmc 1.092,00

1,5 e) intre 1.801 – 2.000 cmc 1.104,00

1,6 f) peste 2.000 cmc 1.128,00

2 Autovehicule pentru transport de persoane ( inclusiv 

autospecializate pentru transport de persoane):

2,1 a) intre 10-17 locuri pe scaune, inclusiv cel al

conducătorului 1.380,00

2,2 b) intre 18-40 locuri pe scaune, inclusiv cel al

conducătorului 2.160,00

2,3 c) peste 40 locuri pe scaune, inclusiv cel al

conducătorului 3.636,00

2,4 d) tramvaie, troleibuze, autobuze pt. transportul in comun 2.088,00

3 Motociclete cu sau fara ataş 480,00

4 Tractoare rutiere având puterea motorului:

4,1 a) pana la 45 CP inclusiv 384,00

4,2 b) peste 45 CP 1.176,00

5 Alte autovehicule decât cele menţionate la pct.1-4, a căror masa 

totala maxima autorizata este de (autoutilitare, autofurgonete, 

autocamioane, autospeciale):

5,1 a) pana la 2.300 kg 1.056,00

5,2 b) intre 2.301 – 3.500 kg 1.248,00

5,3 c) intre 3.501 – 7.500 kg 1.100,00

5,4 d) intre 7.501 – 16.000 kg 1.200,00

5,5 e) peste 16.000 kg 2.700,00

6 Remorci / semiremorci cu masa maximă autorizată caracterizată de:

6,1 a) mai puţin de 750 kg. 252,00

6,2 b) între 751 kg. Şi 3500 kg. 312,00

6,3 c) între 3501 kg. Şi 10.000 kg. 384,00

6,4 d) peste 10.000 kg. 612,00

7,1 a) pana la 1.200 cmc 1.356,00

7,2 b) intre 1.201 - 1.400 cmc 1.332,00

7,3 c) intre 1.401 – 1.600 cmc 1.512,00

7,4 d) intre 1.601 – 1.800 cmc 1.644,00

7,5 e) intre 1.801 – 2.000 cmc 1.656,00

7,6 f) peste 2.000 cmc 1.692,00

*

*** conform art. 14 alin. 1, OUG 195/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare

1 Mopede/motocicluri 360,0 30,0

2 Tractoare, avand puterea motorului

a) până la 45 CP inclusiv 228,0 19,0

b) peste 45 CP 696,0 58,0

3 Autovehicule pentru transport persoane

Autoturisme (maxim 9 locuri), indiferent de cap. cil. - -

Cu capacitate mai mare de 9 locuri - -
Tramvaie, troileibuze 1296,0 108,0

4 Alte vehicule supuse inregistrarii

a) până la 2.300 kg 276,0 23,0

b) între 2.301 – 3.500 kg 420,0 35,0

c) între 3.501 – 7.500 kg 420,0 35,0

d) între 7.501 – 16.000 kg 420,0 35,0

e) peste 16.000 kg 816,0 68,0

*

*** conform art. 14 alin. 1, OUG 195/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare

Tarif de prime pentru anul 2010 la asigurarea RCA a autovehiculelor inregistrate, 

Tarif de prime ASIROM pentru anul 2010 la asigurarea RCA extinsă, 

exprimat în RON pt. limita de răspundere de 500.000 EUR pt. daune 

materiale şi 2.500.000 EUR/pers. pt. vătămări corporale          

7

In cazul persoanelor juridice se poate acorda o reducere cumulată de maxim 25% - doar in competenta directoratului, 

care poate delega această competenţă.

In cazul persoanelor juridice se poate acorda o reducere cumulată de maxim 25% - doar in competenta directoratului, 

care poate delega această competenţă.

Nr. crt. Felul vehiculului per lună

Autoturisme IN REGIM TAXI ( inclusiv autoturisme de teren si 

automobile mixte a căror masa maxima autorizata nu depăşeşte 

3.5 t) autosanitare, auto rulote ( cu excepţia celor prevăzute la 

01.01-31.12


