
ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII 
MOPEDELOR 
Condiții tehnice: 
Capacitate cilindrică: max. 50 cmc 
Viteza: max 45 km/h 
Putere: max. 4 kw 
1. Înregistrarea mopedelor: 
a) cererea solicitantului – formular tip; 
b) fișa de înregistrare – se completează de către 
solicitant, datele despre deținător (A) și datele 
despre vehicul (B); 
c) - actul de identitate al solicitantului, în cazul 
persoanelor fizice; 
    - certificatul de înmatriculare al 
solicitantului, în cazul persoanelor juridice 
d) documentul de proprietate (factura și 
certificat garanție, contract de vanzare 
cumpărare); 
e) cartea de identitate a mopedului – securizată 
RAR;  
f) dovada efectuării inspecției tehnice, pe care să 
se menționeze ca vehiculul este apt de a circula 
pe drumurile publice și nu prezintă pericol 
pentru participanții la trafic – cu excepția 
vehiculelor noi pentru care se va prezenta 
certificatul de garanție 
g) dovada plății taxei de înregistrare 
h) dovada plății contravalorii certificatului de  
înregistrare  
i) dovada plății contravalorii plăcuței cu 
numărul de înregistrare 
j) decizie de impunere – DVBL 
k) certificat de radiere sau ștampilă de radiere pe 
C.I.V. (radierea din evidenţă a mopedelor se 
face de autoritatea care a efectuat înregistrarea, 
la cererea proprietarului sau mandatarului. 
(art.17, din O.U.G. 195/2002-R 
- actele necesare înregistrării se vor prezenta 
în copie și original 
 
2. Eliberarea unui duplicat al certificatului 
de înregistrare: 
a) cererea solicitantului – formular tip 
b) - actul de identitate al solicitantului, în cazul 
persoanelor fizice 
- certificatul de inmatriculare al solicitantului, în 
cazul persoanelor juridice 
c) cartea de identitate a mopedului  
d) certificatul de înregistrare deteriorat, după 
caz 
e) dovada plății contravalorii certificatului de 
înregistrare 
- actele necesare înregistrării se vor prezenta 
în copie și original 
 
3. Eliberarea unui nou  certificat de 
înregistrare ca urmare a modificării unor 
date înscrise în acesta: 

a) cererea solicitantului – formular tip 
b) - actul de identitate al solicitantului, în cazul 
persoanelor fizice 
- certificatul de înmatriculare al solicitantului, în 
cazul persoanelor juridice 
c) cartea de identitate, cu modificările tehnice 
operate de Regia Autonomă  ”Registrul Auto 
Roman” 
d) vechiul certificat de înregistrare  
e) dovada plății contravalorii certificatului de 
înregistrare 
- actele necesare înregistrării se vor prezenta 
în copie și original 
 
4. Radierea 
a) cererea solicitantului – formular tip 
b) depunere: 
 - certificat de înregistrare 
- plăcuța cu numărul de înregistrare  
- copia cărții de identitate 
- documente care atestă faptul că a intervenit 
una din situațiile care necesită radierea 
 
TAXE: 
Lista conturilor IBAN necesare efectuării plăţilor 
impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul ordinelor de 
plată.Pe ordinul de plată sunt necesare următoarele 
date: Beneficiar: Direcţia Venituri Buget Local 
Sector 2 (Aici se duc bani de la înregistrări 
mopeduri) 
Cod fiscal beneficiar: 13811802 
Banca: Trezoreria Sector 2 
Coduri  aplicatie – Atlas 46;47;48 
 
 - taxa de înregistrare:           40 LEI 
Nr. cont bugetar IBAN: 
 RO35TREZ70221340202XXXXX 
Cod aplicație: Atlas 46 
 
- certificat înregistrare              29,16 LEI 
Nr. cont bugetar IBAN: 
 RO35TREZ70221340202XXXXX 
Cod aplicație: Atlas 47 
 
- plăcuțe înregistrare:               33,32 LEI  
Nr. cont bugetar IBAN: 
 RO35TREZ70221340202XXXXX 
Cod aplicație: Atlas 48 
 
- achitarea taxelor se face la oficiile poștale de 
pe raza municipiului București 
 
 
 


