
La cerere (Anexa Nr.1) se va anexa: 

1. Ancheta transportatorului (Anexa Nr.2); 
2. Actele de constituire şi înregistrare al operatorului de transport: certificatul înregistrării de stat, 

extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; 
3. Date cu privire la persoana conducătorului şi a contabilului şef: copii de pe buletinele de identitate şi 

suplimentele la ele, contracte de muncă, ordinul de desemnare în funcţie, Acorde de prelucrare 
datelor cu caracter personal; 

4. Extras din Registrul operatorilor de transport rutier ( ANTA ); 
5. Darea de seamă contabilă /anuală sau trimestrială/ cu menţiunea privind depunerea ei la 

Departamentul statistică; 
6. Actul controlului de audit sau Certificatul privind estimarea patrimoniului propriu în valoare de cel 

puţin 30 000 euro la data depunerii cererii, eliberat de Evaluator Licențiat, care certifică deţinerea în 
proprietate sau în gestiune economică a fondurilor (mijloacelor) fixe în valoare de cel puţin 30 000  
euro; 

7. Certificat valabil, eliberat de organul fiscal privind lipsa restanţelor la buget; 
8. Informații despre persoane juridice referetor la formarea capitalului social mixt şi capital străin; 
9. Certificate privind admiterea mijloacelor de transport la transportul internaţional de mărfuri sub 

ştampile şi sigilii vamale ( Certificat de agreere ); 
10. Lista mijloacelor de transport potrivit formei stabilite /Anexa 4/ şi actele, care atestă dreptul de 

proprietate, posesiune, uzufructuar sau folosinţă pe un termen de cel puţin un an, asupra mijloacelor 
de transport declarate pentru a fi utilizare la transportul internaţional de mărfuri, certificat de 
înmatriculare, certificate EURO CEMT; 

11. Certificatul (CPC) privind absolvirea de către manager a cursurilor în domeniul transportului 
internaţional de mărfuri cu aplicarea regimului TIR  la centru acreditat de IRU; 

12. Copii de pe ordinul de desemnare în funcţie a managerului și de pe contractul individual de muncă; 
13. Copia de pe ordinul privind desemnarea persoanelor angajate, responsabile de primirea Carnetului 

TIR; 
14. Lista conducătorilor auto potrivit formei stabilite /Anexa 3/ cu Acord de prelucrare datelor cu 

caracter personal, cu anexarea copiior de pe contractul individual de muncă, permisul de conducere, 
certificatul (CPC) conducătorului auto de categorie internaţională elibirat de centru acreditat de IRU; 

15. Scrisoarea de recomandare, ce confirmă experienţa în domeniul transportului internaţional de 
mărfuri şi cel puţin 3 (trei) copii la CMR, care denotă experienţă la efectuarea transportului 
internaţional. 

 

Notă: Actele indicate mai sus se prezintă în copii confirmate prin semnătura conducătorului persoanei juridice, autentificate 
prin ştampila persoanei juridice. Copiile menţionate se prezintă împreună cu originalele pentru confruntare. 

 

Actele au fost verificate de: 

 
Șeful Secței admiterea la sistemul TIR,  
eliberare și primirea Carnetelor TIR 
 Barbanov Grigore / ___________________/ 

                    Semnătura 

 

 
Șeful Secței evidență titulari de Carnete TIR,  
baza de date, statistică, conformitate,  
raportare și prognoză  
                                                                                                       Ciobu Andrei / ___________________/ 

    Semnătura 

 

 

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova, „AITA” este operator de date cu caracter personal 

înregistrat de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în Registrul de evidenţă a 

operatorilor de date cu caracter personal sub numărul nr. 0001132 - 001 


