
ANEXA 1

Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând
timbrul de mediu pentru autovehicule

Nr. 
crt.

Denumirea/
Numele şi 
prenumele 

proprietarului
 

Codul de
identificare

fiscală 

Adresa
 
 
 
 

Nr. şi data 
înregistrării
cererii de
stabilire a 
timbrului

Date de identificare a autovehiculului

Categoria
 

Marca
 

Tipul/ 
Varianta

- continuare -

Date de identificare a autovehiculului

Seria șasiului/
Nr. De

identificare

Nr. de
omologare

Data primei
inmatriculări

/ Data
fabricației

Capacitatea
cilindrică

(cm3)

Valoarea
combinată a
emisiei de

CO2

(grame/km)

Mode de echipare Rulaj mediu
anualAS AC

- continuare -

Date de identificare  a
autovehiculului

Seria cărții de
identitate a

autovehiculului

Obiectul
cererii

**)

Decizie privind stabilirea  timbrului de mediu
pentru  autovehicule

Aspectul/
Starea

generală

Nivelul de dotare Nr. decizie Data Nr. de
evidență a

plății

Suma
reprezentâ
nd timbrul
de mediu -

lei -
E I A B C



- continuare -

Informaţii privind plata Decizie privind stabilirea  diferenţelor de sume
reprezentând  timbrul de mediu

Tipul documentului
de plată

Nr. Data Suma
achitată

- lei -

Nr. deciziei Data Nr. de
evidență a

plății

Diferențe
(pozitive/negative)

- lei -

- continuare -

Informaţii privind plata diferenţelor pozitive

Tipul documentului de plată Nr. Data Suma schitată
- lei -

*) AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie
C - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare
E - aspect exterior; 
I - aspect interior;
A - aer condiţionat; 
B - ABS; 
C - airbag
**) Se completează cu:
- I - solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în

vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;
- RI - pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional,

pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;
- TN - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul

rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru
autovehicule/taxa pentru emisiile poluante;

- TI - pentru efectuarea transcrierii  dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul
rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru
autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite
de la autovehicule; sau

- TR - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia
autovehiculelor  pentru  care  s-a  emis  decizie  de  restituire  a  taxei  speciale  pentru  autoturisme  şi
autovehicule,  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule  sau  taxei  pentru  emisiile  poluante  provenite  de  la
autovehicule.


