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Domeniu: Statistica Transporturilor  
 

 

Înmatriculările noi de vehicule rutiere în trimestrul II 2020 și 
vehicule înmatriculate în circulație la sfârșitul trimestrului II 2020*) 

 
▪ Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 33,6% în trimestrul II 

2020 faţă de trimestrul II 2019. 

▪ În aceeaṣi perioadă, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au scăzut cu 24,7% 
comparativ cu trimestrul II din anul anterior. 
 

         Tabelul 1:  Înmatriculări noi de vehicule rutiere, pe categorii                       
                                                                                                                                                                                     - număr – 

Categorii de 
vehicule 

Anul 

Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 

Total 
din care: 

vehicule 

noi 

Total 
din care: 

vehicule 

noi 

Total 
din care: 

vehicule 

noi 

Total 
din care: 

vehicule 

noi 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Vehicule rutiere 
pentru transportul  
pasagerilor 

2019 149498 37311 147972 37637 168445 53838 156195 38657 

2020 138996 29043 98279 22769     

Mopede şi 
motociclete 

2019 2104 699 3758 1154 3933 1226 2637 847 

2020 2386 877 3021 1027     

Autoturisme 
2019 146147 35837 143188 35787 163943 52427 152879 37513 

2020 136059 27980 95039 21634     

Autobuze şi 
microbuze 

2019 1247 775 1026 696 569 185 679 297 
2020 551 186 219 108     

II. Vehicule rutiere 
pentru transportul 
mărfurilor 

2019 28813 10963 30018 11398 29737 12109 27245 9109 

2020 27251 8744 22600 7550     

Autocamioane1) 
2019 16644 5013 16721 4722 17914 6370 15803 3908 
2020 15978 4018 13585 3580     

Autotractoare 
2019 3685 1534 3511 1585 2596 866 2833 922 

2020 3084 822 1693 433     

Remorci şi 
semiremorci 

2019 8484 4416 9786 5091 9227 4873 8609 4279 
2020 8189 3904 7322 3537     

1) Inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale             

Datele tabelului în format (xls) 

În trimestrul II 2020, comparativ cu trimestrul corespunzător din anul 2019, înmatriculările noi de vehicule 
rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat scăderi la toate categoriile astfel: la categoria autobuze ṣi 
microbuze cu 78,7%, la categoria autoturisme cu 33,6% ṣi la categoria mopede ṣi motociclete cu 19,6%. 
Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au înregistrat, de asemenea, scăderi 
la toate categoriile, respectiv cu 84,5% la categoria autobuze ṣi microbuze, cu 39,5% la categoria autoturisme ṣi 
cu 11,0% la categoria mopede ṣi motociclete. 
_________ 

*) Datele privind înmatriculările noi de vehicule rutiere se referă la vehiculele rutiere înmatriculate pentru prima dată î n România. Datele 

privind vehiculele înmatriculate în circulație se referă la vehiculele rutiere clasificate conform Normelor europene de poluare. 

https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_trim/Inmatriculari/a20/ivr_tr2_20r.xls
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_trim/Inmatriculari/a20/ivr_tr2_20r.xls
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În ceea ce priveṣte înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor  au fost înregistrate 
scăderi la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 51,8%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 
25,2%  ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 18,8%. 
Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat, de asemenea, scăderi 
la toate categoriile, respectiv cu 72,7% la categoria autotractoare, cu 30,5% la categoria remorci ṣi semiremorci 
ṣi cu 24,2% la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale).  
Faţă de trimestrul I 2020, în trimestrul II 2020 înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 

29,3% la vehiculele pentru transportul pasagerilor, iar înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul 

mărfurilor, scădere cu 17,1%.  

 

 
 

 

 

 

                       Vehicule înmatriculate în circulaṭie2) la sfârṣitul trimestrului II 2020 

▪ Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în 

circulație, cuprindeau, la sfârșitul trimestrului II 2020, în proporție de 53,6%, vehicule cu normele de 

poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 și în proporție de 13,1%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro. 

 
 

Tabelul 2: Vehicule rutiere înmatriculate în circulaṭie2), pe categorii, la sfârṣitul trimestrului II 2020 

                                             - număr - 

Categorii de vehicule 
rutiere   

Normele europene de poluare  

Non-Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 
A 1 2 3 4 5 6    7 

Vehicule rutiere pentru 
transportul pasagerilor și 
al mărfurilor2) 1109886 57491 1054067 1700843 2698998 1025508 807605 

Mopede şi motociclete  50550 27472 38764 26860 9904 50 - 

Autoturisme 866030 23459 833013 1312660 2498431 864950 684620 

Autobuze şi microbuze 7420 848 8466 14099 9330 6429 7625 

Autocamioane 166013 4516 160687 302047 166135 99075 68535 

Autotractoare  6862 173 7255 35522 7360 50044 42607 
Vehicule rutiere pentru 
scopuri speciale  13011 1023 5882 9655 7838 4960 4218 

2) Date provizorii privind vehiculele rutiere înmatriculate, clasificate conform Normelor europene de poluare  

      Datele tabelului în format xls 
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https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_trim/Inmatriculari/a20/ivr_tr2_20r.xls
https://insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_trim/Inmatriculari/a20/ivr_tr2_20r.xls
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Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deținută de vehicule conforme cu norma 
europeană Euro 4, respectiv 35,3%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, 
respectiv 26,0% au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai 
multe vehicule, respectiv 32,9% au fost clasificate Non-Euro. 

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat categoria autocamioane în proporṭie de 
31,2%, cele conforme cu norma Euro 5 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie 
de 33,4%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, 
respectiv 27,9% au fost clasificate în norma Non-Euro. 

 

Informaţii suplimentare: 

Înmatriculările noi de vehicule rutiere cuprind vehiculele noi, inclusiv cele achiziṭionate în leasing, precum ṣi vehiculele la 
mâna a doua din import, clasificate conform categoriilor comunitare.  
Datele nu includ reînmatriculările datorate schimbării proprietarului în urma vânzării autovehiculului. De asemenea, nu 
sunt incluse tramvaiele şi troleibuzele, vehiculele militare, remorcile din agricultură şi vehiculele de locuit. 
 
Vehiculele înmatriculate în circulație, la sfârșitul trimestrului de referință, prezintă date provizorii privind vehiculele rutiere 
înmatriculate, clasificate funcție de Normele europene de poluare. Categoria „Mopede şi motociclete” include 
mototriciclurile ṣi cvadriciclurile. Vehiculele rutiere pentru scopuri speciale includ vehicule de pompieri, macarale mobile 
etc.  
Datele nu includ vehiculele rutiere pentru care nu sunt aplicabile Normele europene de poluare, respectiv tractoare, 
remorci ṣi semiremorci.  
 

Sursa datelor: Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate 
comunicatului pe homepage. 
 
Informaṭii suplimentare se pot obṭine din publicaṭia „Înmatriculări noi de vehicule rutiere, în semestrul I 2020”, 
termen de apariṭie 28.08.2020 și respectiv, din publicația „Mijloace de transport, vehicule înmatriculate şi 
accidente de circulaţie rutieră”, termen de apariție 28.05.2021 (date anuale). 
 
Următorul comunicat de presă „Înmatriculări noi de vehicule rutiere, în trimestrul III 2020 și vehicule 
înmatriculate în circulație, la sfârșitul trimestrului III 2020” va apărea la data de 04.11.2020. 

Arhiva comunicatelor de presă:  
https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view 

 
Direcţia de Comunicare 
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869 
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