
 
 
 

  

 

Ce reprezintă”e-Autorizație transport”? 
Sistemul ”e-Autorizație transport”este un nou sistem informațional pus la dispoziția companiilor de transport 

rutier și a celor ce prestează servicii conexe industriei transportatoare. Sistemul este accesibil la adresa 

www.eat.anta.gov.md și permite solicitarea și procesarea de la distanță a actelor permisive ce țin de domeniul 

transportului rutier. Prin ”e-Autorizație transport” estesimplificată autorizarea, monitorizarea și 

reglementareaactivității din industria transportatoare de pe teritoriul Republicii Moldova. Noul Sistem 

informațional ”e-Autorizație transport” a fost lansat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii împreună 

cuAgenția Națională Transport Auto (ANTA) și cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova. 

 

De ce este lansat? 
Sistemul simplifică interacțiunea companiilor din domeniul transportului cu ANTA. Prin digitalizarea procesului 
este asigurat un grad sporit de transparență și performanță cu un accent deosebit pe modernizarea serviciilor 
publice.  
 

Pentru cine? 
Sistemul  este destinat tuturor companiilor de transport și celor care prestează servicii conexe.”e-Autorizație 
transport” oferă companiilor diverse funcționalități specializate care optimizează procesul de solicitare, 
repartizare, analizăși eliberare a cererilor pentru obținerea autorizațiilor privind efectuarea transporturilor auto 
locale și internaționale de mărfuri și călători. În acest sens, autorizarea pentru efectuarea transporturilor rutiere 
în Republica Moldova va fi efectuată în formă digitală, fiind necesară doar o singură vizită la sediul ANTA, pentru 
ridicarea autorizației. 
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Descrierea platformei – Pagina principală 

Secțiunea publicăpoate fi accesată de oricine și oferă informații privind serviciile ANTA, care pot fi solicitare prin 
intermediul sistemului “e-Autorizație transport”, modalitatea de solicitare, termenele de examinare a solicitărilor, 
prețurile etc. De asemenea,această secțiune oferă acces la manualul de utilizare, date de contact ANTA, informații 
privind termenele și condițiile de solicitare și eliberare a autorizațiilor transport.  

Cabinetul personal al utilizatoruluioferă funcționalități de solicitare a autorizațiilor și monitorizare a statutului 
cererilor depuse. La rîndul său, cabinetul utilizatorului constă din modulele descrise mai jos. 

 

Descrierea platformei – Modulele Cabinetului personal al utilizatorului 

”Locul de lucru”oferă următoarele funcționalități: 

 Depunerea cererilor pentru autorizații și a dărilor de seamă. 
 Monitorizarea statutuluicererilor depuse și aflate în procesare la ANTA. 
 Acces la informații privind autorizațiile deținute și utilizate 

”Profilul utilizatorului” – oferă funcționalități de gestionare a contului personal al utilizatorului și a conturilor 

personale ale utilizatorilor care sînt în subordinea utilizatorului de un rang mai înalt.Acest modul oferă,de 

asemenea, acces la notificările privind evenimentele care au avut loc în sistem asociate cu utilizatorul și cu 

cererile depuse de acesta (notificările privind depunerea, aprobarea sau respingerea cererilor pentru autorizații 

transport etc.). 

“Ajutor” – acces la ghidul de utilizare a Sistemului “e-Autorizație transport”.  

“Incidente” – oferă posibilitatea  de raportare a neregularităților și problemelor înregistrate în funcționarea 

portalului, precum și posibilitatea de solicitarea suportului din partea administratorului.  

 

Beneficii estimate prin lansarea Sistemului informațional ”e-Autorizație transport” 

Lansarea Sistemului informațional „e-Autorizație transport” este un prim pas către digitalizarea serviciilor prestate 

prin intermediul platformelor informaționale automatizate pentru a aduce transparență în activitatea Agenției și 

facilitează activitatea agenților economici din domeniul transportului rutier.  

Implementarea Sistemului informațional ”e-Autorizație transport” va asigura următoarele beneficii: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Înlocuirea sistemului învechit, utilizat la momentul actual, cu o singură soluție 
electronică automatizată, capabilă să mențină mecanismul de gestionare a proceselor 
operaționale efectuate de către ANTA; 

 Asigurarea solicitanților serviciilor ANTA cu un mecanism de lucru simplu, eficient și 
sigur; 

 Validarea în timp real a datelor expediate către ANTA; 
 Sporirea operabilității procesării solicitărilor (cererilor, notificărilor etc.) de către ANTA; 
 Reducerea riscurilor de fraudă, falsificări și potențiale abuzuri; 
 Creșterea productivității și eficientizarea proceselor operaționale ale ANTA; 
 Reducerea timpului și a cheltuielilor de procesare și gestionare a proceselor de lucru; 
 Reducerea erorilor mecanice în completarea datelor; 
 Emiterea documentelor necesare proceselor de lucru, stocarea acestora în arhiva 

digitală și gestionarea documentelor arhivate; 
 Integritatea datelor cu caracter personal. 

 

BENEFICII PENTRU ANTA 

BENEFICII PENTRU TRANSPORTATORII AUTO 


