
RAPORT 
privind procurarea vinietei în anul 2020 

 
Vinieta reprezină taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către 
autovehiculele neînmatriculate în țară și de remorcile atașate la acestea, a cărei plată se atestă 
printr-o confirmare valabilă pe o anumită perioadă. 
 
La moment, vinieta poate fi procurată la filialele și agențiile B.C. Moldova Agroindbank S.A., la 
terminalele de plată QIWI, Paymaster, MMPS și Paynet dar și online, accesând paginile web 
www.vinieta.gov.md sau www.evinieta.gov.md. În cazul completării formularului de plată al 
vinietei de către operatorii băncii MAIB, beneficiarii vor achita pentru acest serviciu un comision 
de 7 lei sau 1,5% din taxa achitată. Confirmările de plată a vinietei se păstrează pe toată perioada 
aflării autovehiculului pe teritoriul Republicii Moldova. 
Sistemul actual de plăți e-vinieta este integrat în Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice 
(MPay). Pentru a ușura procesul de înregistrare și procurare a vinietei, a fost creat „Ghidul de 
utilizare”, pus la dispoziția contribuabilului pe pagina web a vinietei în compartimentul 
„Despre”. 
 
În anul 2020 au fost procurate 435 073 viniete cu încasări în valoare de 95 460 874,80 lei. 
 
Statistica comparativă de achiziționare a vinietei în anii precedenți: 
Anul Procurate 

viniete 
Nr. viniete 
comparativ cu 2020 

Încasări Suma 
comparativ cu 2020 

2017 509 540 -74 467 86 019 166,92 +9 441 707,88 
2018 683 404 -248 331 104 056 255 - 8 595 380,20 
2019 822 133 -387 060 138 321 678,25 -42 860 803,45 

 
Comparativ cu datele statistice a anilor precedenți, numărul vinietelor procurate și încasărilor 
efectuate a scăzut considerabil.  
Descreșterea încasărilor a fost cauzată de fluxul diminuat al mijloacelor de transport cu numere 
de înmatriculare străine care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova în perioada martie - 
decembrie 2020 în legătură cu situația pandemică din țară și întreaga lume. Totodată, micșorarea 
numărului de viniete generate se datorează procurării mai multor viniete pe o perioadă îndelungată 
de timp (180 zile), fiind un factor pozitiv în achitarea corectă de către contribuabili a vinietelor. 
 
La moment, se lucrează la conceptul unui Sistem Informațional Automatizat de Stat (SIAS 
Vinieta) care va eficientiza procesul de administrare, procurare și control al vinietei. Acesta va 
face conexiune între Sistemele Informaționale ale MAI (Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră, Inspectoratul Național de Securitate Publică), Serviciului Vamal, prestatorilor de 
servicii (MAIB, terminalele de plată QIWI, Paymaster, MMPS și Paynet) și E-gov, oferind  
contribuabililor servicii moderne de nivel înalt. 

http://www.vinieta.gov.md/
http://www.evinieta.gov.md/

