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ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.        

                                                                            

 

 

 

 

Nivelul  tarifelor  de permise acces în Zona Liberă Giurgiu, 

pe categorii de permise, în anul 2021 

1. Permise de acces pentru persoane :    

A)- tarif permis acces - valabil 24 ore  –  1 EURO (inclusiv T.V.A.) 

     - tarif pemis acces - valabil 1 lună –    6 EURO (exclusiv T.V.A.) 

                - tarif pemis acces - valabil 3 luni –     9 EURO (exclusiv T.V.A.) 

                - tarif pemis acces - valabil 6 luni –   12 EURO (exclusiv T.V.A.) 

    - tarif pemis acces -  valabil un an –  15 EURO (exclusiv T.V.A.)  

B) - tarif permis acces – valabil un an – 5 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru permisele de acces persoană, tip “curent”, eliberate 

societăţilor comerciale din Zona Liberă Giurgiu, care desfăşoară activitatea de: 

1) “construcţii de nave şi bărci” (grupa 301 –  Cod CAEN, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind 

actualizarea Clasificărilor activităţilor din economia naţioanlă, nr. 337/03.05.2007 )  

2) „constructii de cladiri” (diviziunea 41  – Cod CAEN, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind 

actualizarea Clasificărilor activităţilor din economia naţioanlă, nr. 337/03.05.2007), „lucrari de geniu civil” (diviziunea 42  – Cod 

CAEN, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificărilor activităţilor din 

economia naţioanlă, nr. 337/03.05.2007), „lucrari speciale de constructii” (diviziunea 43  – Cod CAEN, aprobat prin Ordinul 

Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificărilor activităţilor din economia naţioanlă, nr. 

337/03.05.2007,.   

3) tarif permis acces – valabil un an – 1 EURO (exclusiv T.V.A.) – pentru permisele de acces persoană, tip “curent”, eliberate 

societăţilor comerciale din Zona Liberă Giurgiu al caror numar de angajati este mai mare de 200 persoane. 

C) Pentru persoanele (cursantii) care beneficiaza de serviciile cuprinse in sectiunea „INVATAMANT” din cod CAEN, grupele 853, 

854, 855, 856, se aplica urmatoarele taxe: 

    - tarif permis acces – valabil 1 luna –   2 euro 

    - tarif permis acces – valabil 3 luni –   3 euro 

   - tarif permis acces – valabil 6 luni –   4 euro 

   - tarif permis acces – valabil 12 luni – 5 euro 
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2. Permise de acces pentru mijloace de transport < 1,5 T  (inclusiv orice tip de autoturism, autoturisme de teren, SUV) : 

 - tarif permis acces - valabil 24 ore -  5 EURO (inclusiv T.V.A.) 

 - tarif permis acces - valabil 1 lună - 12 EURO (exclusiv T.V.A.) 

            - tarif pemis acces - valabil 3 luni –   16 EURO (exclusiv T.V.A.) 

            - tarif pemis acces - valabil 6 luni –   20 EURO (exclusiv T.V.A.) 

- tarif permis acces - valabil un an -   25  EURO (exclusiv T.V.A.) 

 

 

3. Permise de acces pentru mijloace de transport >1,5 T   

 

          - tarif pemis acces - valabil 24 ore –     8 EURO (inclusiv T.V.A.)  

          - tarif permis acces - valabil 1 lună  - 24 EURO (exclusiv T.V.A.) 

          - tarif pemis acces - valabil 3 luni –   34 EURO (exclusiv T.V.A.) 

          - tarif pemis acces - valabil 6 luni –   48 EURO (exclusiv T.V.A.) 

          - tarif permis acces - valabil un an -  60  EURO (exclusiv T.V.A.) 

                Notă : La tarifele menţionate anterior se adaugă contravaloarea formularului de permis 2 EURO/formular (exclusiv T.V.A.), cu 

excepţia permiselor valabile 24 ore. 

 

4. Pentru mijloacele de transport pe calea ferată : 

- vagon/cisterna – 6 EURO/intrare în Zona Liberă Giurgiu (inclusiv T.V.A.)  

- locomotivă – 6 EURO/intrare în Zona Liberă Giurgiu (inclusiv T.V.A.) 

- vagoane introduse în Zona Liberă Giurgiu, pentru dezmembrare – 20 EURO/vagon (inclusiv T.V.A.) 

 

 

5. Tarife de acces : 

 

 

    - 4 EURO/permis de acces tip „special” valabil 24 ore /mijloc de transport cereale, ingrasaminte chimice, produse asimilate destinate 

agriculturii (inclusiv T.V.A. si accesul conducatorului auto) – pentru mijloacele de transport  > 1,5 t; 

 

- 2 EURO/permis de acces tip „special” valabil 24 ore /mijloc de transport cereale, ingrasaminte chimice, produse asimilate destinate 

agriculturii (inclusiv T.V.A si accesul conducatorului auto) – în cazul în care numărul mijloacelor de transport auto > 1,5 tone este mai 

mare de 150/lună;  
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- 7 EURO (inclusiv T.V.A. si accesul conducatorului auto): 

 – permis de acces tip „special” cu valabilitate 24 ore, pentru mijloacele de transport auto > 1,5 tone, pentru permisele eliberate 

în baza unor convetii de acces, incheiate la solicitarea utilizatorului, în cazul în care numărul mijloacelor de transport auto > 1,5 tone 

este mai mare de 50/lună; 

 

- 6 EURO (inclusiv T.V.A. si accesul conducatorului auto):  

 – permis de acces tip „special” cu valabilitate 24 ore, pentru mijloacele de transport auto > 1,5 tone, pentru permisele eliberate 

în baza unor convetii de acces, incheiate la solicitarea utilizatorului, în cazul în care numărul mijloacelor de transport auto > 1,5 tone 

este mai mare de 100/lună,; 

 

- 5 EURO (inclusiv T.V.A. si accesul conducatorului auto):  

 – permis de acces tip „special” cu valabilitate 24 ore, pentru mijloacele de transport auto > 1,5 tone, pentru permisele eliberate 

în baza unor convetii de acces, incheiate la solicitarea utilizatorului, în cazul în care numărul mijloacelor de transport auto > 1,5 tone 

este mai mare de 150/lună,; 

 

 

- 15 EURO (la care se adaugă T.V.A.)/permis acces tip “vizitator”, nenominale, cu valabilitate 1 an, care include accesul în Zona Liberă 

Giurgiu a persoanei şi a mijlocului de transport auto < 1,5 tone – maxim 30 permise tip „vizitator” pentru societatile comerciale care isi 

desfasoara activitatea in Zona Libera Giurgiu. 

 

Salariatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea in Zona Libera Giurgiu au acces la locul de munca cu autoturismul proprietate 

personala numai in baza permisului de acces persoana valabil, pe care il va prezenta in Punctul de acces din Z.L.G., fara a mai fi obligati sa 

obtina permis de acces pentru autoturismul propriu.  

 

Se menţin prevederile din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 12/27.02.2002, prin care, mijloacele de transport auto care intră în 

Zona Liberă şi transportă materiale de umplutură (pământ, hidromasă, etc.) pentru utilizatorii – concesionari de teren, obligaţi prin Caietul de 

Sarcini să aducă terenul la cota zero, sunt scutite de plata taxei pentru eliberarea permisului de acces pe toată perioada de realizare a lucrărilor. 

 

 

             
 


