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INFORMARE 
Privind situatia inmatricularilor de autoturisme din Europa si Romania in luna Iunie 2019 si 

prima jumatate din acest an 
 

Conform datelor comunicate astazi, de catre DRPCIV (Directia de Regim Permise de 
Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne), in 
luna Iunie a.c. au fost inmatricuate 14.082 autoturisme noi, aceasta cifra fiind cu 15,0% mai 
mare decat cea inregistrata in luna similara a anului trecut (cand au fost inmatriculate 12.241 
autoturisme). 

Ca urmare, pe totalul primelor 6 luni din 2019 inmatricularile de autoturisme noi din 
Romania ajung la un volum de 71.620 unitati, ceea ce reprezinta o crestere de 19,2% 
fata de perioada similara a anului trecut. 
Pe de alta parte, in alte state din UE, care sunt si cele mai mari piete de autoturisme noi, 
luna Iunie 2019 a fost una de comprimare, acestea inregistrand scaderi semnificative 
comparativ cu luna similara a anului trecut (Franta -8,4%, Spania -8,3%, UK -4,9%, 
Germania -4,7%, Italia -2,1%). In schimb, in aceste tari se inregistreaza in prima jumatate a 
anului cresteri importante ale achizitiilor de automobile electrice (Italia +120%, Spania 
+131%, UK +60%, Franta +40%, Germania +40). 

Pe de alta parte, ar fi de semnalat faptul ca, in Romania, dupa 6 luni din 2019,  
autoturismele rulate inregistreaza o scadere de 7,3% comparativ cu aceeasi perioada a 
anului trecut. Chiar si in aceste conditii, cele rulate sunt de cca. 3 ori mai multe decat cele 
noi, fapt ce conduce la deterioarea, in continuare, a mediului ambiant, mai ales a celui din 
marile orase. 

 

 
 

 
 

In ceea ce priveste inmatricularile de vehicule comerciale noi (LCVs, HCVs, Minibuse), 
acestea inregistreaza in Romania, dupa 6 luni luni din 2019, o crestere de 6,5% pe 
segmentul celor noi si o scadere de 5,4% la cele rulate. 
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294.862 289.321 -1,9%

60.068 71.620       19,2% 20,4% 24,8%
234.794 217.701     -7,3% 79,6% 75,2%

Total inmatriculari 
autoturisme, din care :

noi
rulate


