
NOTĂ INFORMATIVĂ  
cu privire la procurarea vinietelor și încasările financiare pentru anul 2021 

 

Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica 
Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă. Vinieta este 
reglementată în Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (Titlul IX „Taxele rutiere”), Codul Transporturilor Rutiere al 
Republicii Moldova nr. 150/2014 și Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Controlul cu privire la achitarea vinietei 
îl asigură Inspectoratul General al Poliței de Frontieră, Serviciul Vamal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. 

Cu referire la încasările financiare în urma achitării vinietei pentru anul 2021 sunt prezentate în tabel de mai jos (sunt prezentate 
date comparative din anul 2019 și anul 2020):  
 

Numărul 
de viniete 
procurate 

2021 

Încasări (lei) 
2021 

Numărul 
de viniete 
procurate 

2020 

Încasări (lei) 
2020 

Diferența față de anul 2020 Numărul 
de viniete 
procurate 

2019 

Încasări (lei) 
2019 

Diferența față de anul 2019 

Viniete    % Încasări 
(lei)  % Viniete  % Încasări (lei)  % 

557 669  119 457 163,94 435 073   95 460 874,80 122 596    28  23 996 289,14  25    822 133 138 321 678,25  -264 464 -32  -18 864 514,31   -14 
 

Comparativ cu datele statistice ale anului 2020, se atestă o creștere a încasărilor cu 25%, însă comparativ cu anul 2019, avem o 
scădere de -14%, motivul fiind impunerea restricțiilor de circulație a persoanelor la intrarea în Republica Moldova din cauza pandemiei 
COVID - 19. Totodată, scăderea încasărilor pentru anul 2021 față de anul 2019 este cauzată și de modificările operate la Codul Vamal 
al Republicii Moldova, cu privire la declararea prin acțiune a mijloacelor de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către 
persoanele fizice, unde au fost impuse restricții la intrarea în Republica Moldova a autovehiculele înmatriculate în străinătate, și anume, 
persoană fizică are dreptul să se folosească doar de un mijloc de transport înmatriculat în străinătate pe teritoriul Republicii Moldova.  

La fel ca și în anii precedenți, vinieta poate fi achitată la filialele și agențiile B.C.„Moldova-Agroindbank”S.A, la terminalele de 
plată QIWI, Paymaster, MMPS, PayNet, de asemenea este posibilitatea de a achita vinieta online accesând paginile web 
https://vinieta.gov.md/ sau https://evinieta.gov.md/ .  

Serviciul Evidență Vinietă 

https://vinieta.gov.md/
https://evinieta.gov.md/

