Informaţii şi instrucţiuni de utilizare corespunzătoare a suporturilor electronice DARS d.d.
pentru plata taxei de drum

Suporturile electronice DARS d.d.
Sistemul de plată fără numerar a taxei de drum are la bază utilizarea următoarelor suporturi DARS d.d. de plată electronică:
autocolantul electronic cu sistem ABC (denumit în continuare autocolantul ABC), cardurile DARS şi cardurile de transportator
DARS (denumite în continuare cardul DC). Suporturile electronice sunt utilizate la plata fără numerar a taxei de drum, pentru
vehiculele de mărfuri a căror greutate maximă admisă (GMA) depăşeşte 3.500 kg, pentru prima (R3) şi a doua (R4) categorie
de taxare.
Utilizatorul unui sistem electronic inclus în sistemul electronic de colectare a taxei trebuie să plătească taxa de drum în
conformitate cu normele care reglementează colectarea taxei prezentate pe scurt în aceste informaţii. Persoanele care
utilizează un suport electronic trebuie de asemenea să cunoască aceste informaţii.
Pe fiecare suport electronic DARS d.d. este specificată seria acestuia. La ridicarea autocolantului ABC, utilizatorul primeşte un
card special de identificare pe care, pe lângă serie, este specificat numărul de identificare al acestuia, destinat exclusiv
utilizatorului. Astfel, este garantat caracterul anonim al staţiei de taxare pentru utilizatorii de suporturi electronice DARS d.d.,
cu excepţia cazurilor în care numărul de înmatriculare al vehiculului este specificat pe suport:
 în cazul solicitării reducerii de taxă, cu referire la o clasă de emisii EURO,
 În cazul în care autocolantul ABC este utilizat la plata taxei pentru categoria R3 şi
 în cazul Contractului de amânare a plăţii taxei de drum, încheiat cu DARS d.d.
Suporturile electronice DARS d.d. pot fi utilizate:
a)

pe baza plăţii taxei prin credit preplătit. Suma de credit pentru fiecare suport electronic este nelimitată.
Preplata creditului este posibilă pe aşa-numitele benzi combinate* la toate staţiile de taxare din sistemul deschis de
colectare a taxelor de drum şi la staţiile de taxare de ieşire din cadrul sistemului închis de colectare a taxelor de drum
(autostrada Ljubljana – Koper (Fernetiči)):
 pe baza creditului de plată la o staţie de taxare;
 pe baza creditului plătit în contul de tranzacţii al DARS d.d., prin oferta obţinută de pe site-ul web www.dars.si;
*Pe portalul propriu, o bandă combinată la staţia de taxare este marcată cu semnul

b)

de o plată întârziată a taxei, fie în legătură cu un card de debit/credit1, fie prin încheierea unui contract special cu DARS
d.d.

Suporturile electronice pot fi utilizate şi la plata taxei pentru tranzitarea tunelului rutier interstatal Karavanke:
 pentru toate vehiculele cu card DARS;
 pentru vehiculele din a treia categorie de taxe cu card de transportator DARS şi autocolant electronic ABC (R3)
pentru vehiculele din a treia categorie de taxe;
 pentru vehiculele din a patra categorie de taxe cu card de transportator DARS şi autocolant electronic ABC (R4)
pentru vehiculele din a patra categorie de taxe.
Pe site-ul web www.dars.si, accesul liber şi continuu la înregistrările privind tranzitările staţiei de taxare, efectuate cu un
suport electronic special al DARS d.d., este permis printr-un portal special pentru utilizator şi pe baza numelui de utilizator
acordat utilizatorului.
În cazul pierderii sau furtului unui suport electronic, utilizatorul va anunţa imediat DARS d.d. la Centrul pentru utilizatorii
taxei de drum (nr. fax +386 (1) 518 8 305, sau la adresa de e-mail cuc@dars.si). La primirea notificării, se va dezactiva
utilizarea ulterioară a suportului electronic.
În cazul încălcărilor condiţiilor generale de utilizare sau la cererea scrisă a utilizatorului, suportul electronic va fi blocat şi va fi
dezactivată utilizarea ulterioară a acestuia.
Centrul pentru utilizatorii taxei de drum din Ljubljana, Grič 54 (ieşirea Ljubljana – Brdo), adresă de e-mail cuc@dars.si, sau
telefon: +368 (1) 518 83 64 sau 080 15 03, este disponibil pentru a-i ajuta pe utilizatori să rezolve reclamaţiile potenţiale.
Centrul este deschis în fiecare zi lucrătoare, de la 6:30 la 20:00 şi sâmbăta, de la 8:00 la 13:00.

1

Cardurile de debit / credit acceptate de DARS d.d. pentru plata (întârziată) a taxei sunt publicate pe site-ul web www.dars.si

Autocolantul electronic al sistemului ABC (autocolantul ABC)
Suportul autocolantului ABC, primit la achiziţionarea autocolantului, trebuie fixat în colţul din stânga jos,
pe partea interioară a parbrizului. Aşezaţi autocolantul electronic în suport.

În sistemul electronic de taxare, taxa pentru utilizarea drumurilor poate fi plătită cu autocolantul ABC, la trecerea printr-o
staţie de taxare:
pe banda ABC rapidă rezervată exclusiv vehiculelor dotate cu autocolantul ABC pentru plata automată a
taxei, fără oprirea vehiculului. Taxa este colectată la o viteză de maximum 40 km/h şi cu condiţia să existe
credit suficient pe autocolantul ABC sau să existe o conexiune postplată activă a autocolantului ABC.
Distanţa faţă de vehiculul din faţă trebuie să fie de minimum 8 (opt) metri!
pe banda combinată, unde, pe lângă plata automată a taxei, creditul poate fi plătit pe autocolantul ABC,
iar taxa „manuală” este posibilă. Vehiculul trebuie oprit în acest punct şi să aştepte ca semnul să clipească
în culoarea verde!
ATENŢIE!
Trecerea vehiculelor cu o GMA mai mare de 3,5 t nu este permisă pe benzile staţiei de taxare şi este prevăzută exclusiv
pentru vehiculele cu GMA sub 3,5 t şi vinietă!
În cadrul sistemului închis de colectare a taxelor (autostrada Ljubljana–Koper (Fernetiči)), plata taxelor cu ajutorul
autocolantului ABC este posibilă numai dacă intrarea a fost înregistrată pe autocolantul ABC, iar intrarea în staţia de taxare a
fost înregistrată (automat). La intrarea pe banda rapidă, înregistrarea intrării este confirmată, prin afişarea datelor de pe
autocolantul ABC pe afişaj şi prin ridicarea automată a porţii. Pe banda combinată, vehiculul trebuie să fie oprit. Intrarea este
înregistrată doar atunci când datele de pe autocolantul dvs. ABC apar pe ecran şi clipeşte lumina verde. La staţiile de taxare
secundare, porţile se deschid (la vehiculele cu viniete), de aceea trebuie să verificaţi dacă datele de pe autocolantul dvs. ABC
apar pe afişaj şi dacă clipeşte lumina verde; în caz contrar, luaţi un tichet de taxă pentru intrare. Dacă staţia de taxare de la
intrare nu a fost înregistrată pe autocolantul ABC, la staţia de taxare de la ieşire este înregistrat cel mai lung traseu din
sistem. Pe autocolantul ABC, înregistrarea staţiei de taxare de la intrare este stocată timp de 72 de ore.
Plata taxei cu ajutorul autocolantului ABC de la staţia de taxare de ieşire se poate face atât pe banda rapidă ABC, cât şi pe
banda combinată.
Benzile ABC de intrare rapidă sunt dotate cu două antene care detectează şi înregistrează intrarea unui autocolant ABC. La
intrarea pe banda rapidă ABC. autocolantul ABC este detectat de prima antenă, iar apoi sunt înregistrate categoria de taxe
(R3 sau R4) şi clasa de emisii („E4” pentru clasa de emisii EURO IV, „E5” pentru clasa de emisii EURO V, E6 pentru clasa de
emisii EURO EEV și EURO VI) şi este afişat creditul de pe autocolantul ABC (preplată). La utilizarea unui autocolant ABC de
postplată, starea conexiunii (de ex. “POP”, sau POP DARS, POP Magna etc. la afişajele pe două linii) este afişată în locul
creditului. Prin urmare, au fost confirmate condiţiile pentru colectarea automată a taxei şi înregistrarea staţiei de taxare la
intrare, poarta se deschide şi vă puteţi continua drumul. Dacă prima antenă a efectuat detectarea şi poarta nu se deschide,
înaintaţi încet către poartă, unde este instalată o altă antenă, care va încerca să citească datele de pe suportul dvs. Dacă
poarta tot nu se deschide, rămâneţi în vehicul şi aşteptaţi să fiţi preluat de personalul de la staţia de taxare sau contactaţi-i
prin sistemul de comunicaţii instalat!
Nu există o bandă rapidă ABC la staţia de taxare din Hrušica, unde toate vehiculele plătesc o taxă pentru tunelul Karavanke.
Utilizatorii ABC pot plăti taxa la primele două benzi combinate din partea dreaptă.
Înregistrarea trecerii şi plata taxei de drum prin intermediul unui autocolant ABC NU ESTE POSIBILĂ în următoarele cazuri:
 dacă autocolantul ABC a fost blocat de către utilizator sau de DARS d.d. (neplată, întrebuinţare necorespunzătoare,
pierdere, furt etc.),
 dacă nu există suficient credit la preplata autocolantului ABC,
 dacă autocolantul ABC este defect (nefuncţionarea suportului electronic – pierderea comunicaţiilor sau comunicaţii
slabe, baterie descărcată).
Un autocolant ABC are o garanţie de 1 (un) an de la data primirii (valabil pentru autocolantele preluate până la 31.5.2012).
Durata de serviciu a acestuia este de 7 (şapte) ani. Utilizatorul care returnează un autocolant ABC în perfectă stare în timpul
duratei de serviciu a acestuia are dreptul la o sumă relativă din cofinanţarea referitoare la valoarea neamortizată a acestuia.
Rata de amortizare anuală se ridică la 14,29%.

Solicitarea rambursării unei sume relative din cofinanţare referitoare la valoarea neamortizată a autocolantului ABC şi
rambursarea creditului neutilizat de pe acesta este posibilă doar pe baza unei solicitări scrise, cu indicarea obligatorie a
numărului de identificare (ID) şi prezentarea autocolantului ABC care face obiectul solicitării.

Autocolantul ABC pentru prima categorie de taxe de drum (R3)
Autocolantul ABC pentru prima categorie de taxe de drum (R3) (valabil pentru autocolantele preluate până la 31.5.2012)
pune la dispoziţia utilizatorilor plata taxei fără numerar pentru autovehiculele cu două sau trei osii, a căror GMA depăşeşte
3.500 kg şi pentru combinaţiile de vehicule cu două sau trei osii a căror greutate maximă admisă a vehiculului cu tracţiune
depăşeşte 3.500 kg.
Din data de 1.6.2012, autocolantul ABC pentru R3 poate fi preluat numai pentru vehicule din clasa de emisii EURO III sau
dintr-o clasă superioară. Este emis pentru fiecare vehicul în parte, stabilit de către utilizator printr-o cerere specială, al cărei
formular este publicat pe site-ul web DARS d.d. (aplicaţia pentru emiterea de autocolante ABC r# electronice pentru prima
categorie de taxe de drum, destinată vehiculelor a căror greutate maximă admisă depăşeşte 3.500 kg (R3)).
Utilizarea autocolantului pentru R3 este permisă doar după primirea avizului electronic de către DARS d.d. care indică faptul
că informaţiile cu privire la vehicul au fost introduse în sistemul electronic de colectare a taxelor. Aceste informaţii vor fi
înregistrate în mod automat la prima trecere a vehiculului prin aşa-zisa bandă combinată la staţia de taxare.

Cardul DARS şi cardul de transportator DARS (cardul DC)
În sistemul electronic de taxare, taxa pentru utilizarea drumurilor poate fi plătită cu ajutorul cardului DC la trecerea printr-o
staţie de taxare:
pe banda combinată, unde, pe lângă plata automată a taxei cu ajutorul cardului DC, creditul poate fi plătit pe
cardurile DC, iar taxa „manuală” este posibilă. Vehiculul trebuie oprit în acest punct şi să aşteptaţi ca semnul
să clipească în culoarea verde!
Pe banda combinată, îndreptaţi cardul DC spre cititorul (scanerul) instalat în cabina staţiei de taxare, la o distanţă de
aproximativ 10 cm de colectorul de taxe, pentru a defini categoria de taxe a vehiculului. Sunt înregistrate categoria de taxe
(R3 sau R4) şi clasa de emisii („E4” pentru clasa de emisii EURO IV, „E5” pentru clasa de emisii EURO V, E6 pentru clasa de
emisii EURO EEV și EURO VI) şi este afişat creditul (preplata) sau starea relaţiei de postplată (de ex. “POP” sau POP DARS sau
POP Magna etc., la afişajele pe două linii).
La staţia de taxare de intrare din cadrul sistemului închis de colectare a taxelor (autostrada Ljubljana–Koper (Fernetiči)), pe
cardul dvs. DC este înregistrată doar intrarea, lumina verde clipeşte intermitent şi poarta se deschide (numai la staţiile de
taxare mari/principale).
La staţiile de taxare secundare/inferioare, se deschid porţile; prin urmare, trebuie să verificaţi dacă datele de pe cardul DC al
dvs. apar pe afişaj şi dacă lumina verde clipeşte intermitent; în caz contrar, luaţi tichetul de taxare de la intrare. Dacă staţia
de taxare de intrare nu a fost înregistrată pe cardul DC, la staţia de taxare de ieşire va fi taxat cel mai lung traseu din sistem.
Pe cardul DC, înregistrarea staţiei de taxare de intrare este stocată timp de 72 de ore.
Plata taxei la staţia de taxare de ieşire poate fi efectuată doar pe banda combinată.
Înregistrarea trecerii şi a plăţii taxei de drum cu ajutorul cardului DC NU ESTE POSIBILĂ în următoarele cazuri:




cardul DC a fost blocat de către utilizator sau de DARS d.d. (neplată, întrebuinţare necorespunzătoare, pierdere, furt
etc.),
nu există suficient credit pe platul DC de preplată,
cardul DC este defect (nefuncţionarea suportului – pierderea comunicaţiilor).

La staţia de taxare Hrušica, unde toate vehiculele plătesc taxa pentru tunelul Karavanke, este posibilă plata taxei cu ajutorul
cardului de transportator DARS pentru autovehiculele din a treia categorie (R3) şi a patra categorie (R4), a căror GMA
depăşeşte 3,5 t, şi prin intermediul cardului DARS pentru toate categoriile de taxe (R1, R2, R3 şi R4).

Plata taxei de drum conform clasei de emisii EURO IV sau o clasă superioară pentru prima (R3) şi a doua (R4)
categorie de taxă de drum
Plata taxei pentru clasa EURO IV sau o clasă de emisii superioară este posibilă cu ajutorul unui suport electronic DARS d.d.
special ajustat. Pe baza unei cereri completate corect de către utilizator, DARS d.d. va asigura o ajustare a suportului
electronic pentru fiecare vehicul specificat de numărul de înmatriculare şi clasa de emisii EURO pentru care sunt îndeplinite
condiţiile.
Un singur autocolant ABC şi/sau card DC poate fi utilizat pentru fiecare vehicul.
Suporturile ajustate pentru plata taxelor pentru clasa de emisii EURO sunt conectate la un vehicul specificat şi nu sunt
transferabile. Schimbarea proprietarului vehiculului şi/sau a utilizatorului suportului electronic conectat trebuie anunţată

imediat la DARS d.d., Centrul pentru utilizatorii taxei de drum, printr-un formular special disponibil pe site-ul web
www.dars.si.
Pentru combinaţiile de vehicule în care vehiculul cu tracţiune, cu sau fără remorcă, trece de la categoria R3 la R4 şi invers, pe
lângă autocolantul ABC pentru categoria de taxe în care se desfăşoară majoritatea deplasărilor, utilizatorul poate prelua și un
card DC pentru a plăti pentru aceeaşi categorie sau o categorie de taxe diferită de cea înregistrată pe autocolantul electronic
ABC. În cazul în care cardul DC este utilizat pentru plată, utilizatorul trebuie să scoată autocolantul ABC din suport şi să-l
înlăture din poziţia recomandată pentru instalare, pentru a preveni comunicarea automată la tranzitarea staţiei de taxare.
Numărul de înmatriculare al vehiculului trebuie specificat pe suportul electronic ajustat pentru plata taxei, referitoare la clasa
de emisii EURO a vehiculului. Utilizatorul este obligat să se asigure că acest număr este vizibil în permanenţă!
Pentru un vehicul înmatriculat în Republica Slovenia, clasa de emisii recunoscută pentru plata taxei de drum este aceeaşi cu
cea stabilită pentru vehicul la ultima plată a taxei anuale de utilizare a autovehiculelor în traficul rutier. Pentru un vehicul
înregistrat în străinătate, cererea trebuie să fie însoțită de fotocopia certificatului de înmatriculare și de fotocopia
certificatului de conformitate (a producţiei) sau de fotocopia certificatului de inspecţie tehnică a vehiculului, în conformitate
cu decizia CEMT. În cazul în care există îndoieli asupra faptului că clasa de emisii corespunzătoare vehiculului căruia i se aplică
plata taxei de drum reduse nu este indicată prin fotocopia certificatelor, pot fi solicitate certificatele menționate în propoziția
anterioară în original.
Utilizarea suportului electronic de plată a taxei referitoare la clasa de emisii EURO va fi permisă doar după primirea avizului
electronic, care indică faptul că informaţiile cu privire la vehicul au fost introduse în sistemul electronic de colectare a taxelor
de drum. Aceste informaţii vor fi înregistrate automat pe suportul electronic, la prima tranzitare de către vehicul a aşanumitei benzi combinate a staţiei de taxare.
Plata taxei referitoare la clasa de emisii EURO nu este valabilă pentru tunelul rutier Karavanke, pentru care plata taxei este
acoperită printr-un decret special al guvernului.

Ljubljana, ianuarie 2017

