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Nr. 13 
DISPOZITIE 

30.01.2018 

"Cu privire la modificarea termenului 
de valabilitate a Cametelor TlR" 

In conformitate cu notararea secretariatului IRU, adoptata in baza recornandarilor Comisiei CAD (CAD/GE5518/SDG 
din 08.11.2017), precum si a moditicarilor operate decatre IRU in sistemul AskTlRWeb, Manualul TIR al Asocialiei ~i Manualul 
Titularului de Carnete TIR, cit ~i in scopul asigurarii neconditionate managmentului riscului,

DISPUN: 

1.	 lncepand cu 01 .02.2018 perioada termenului devalabilitate pentru toate Carnetele TIR va constitui : 
- 120 zile, incepand cuziua urmatoare dupa data emiterii Carnetului TIR decatre Asociafie. 
- aceasta data este 0 parte din date, ce obligatoriu sunt transmise la IRU la slarsilul fiecarei zi prin intermediul 

sistemelor electronice. 

2.	 Carnetele TIR (utilizate ~i neutilizate) trebuie sa fie returnate Asociafiel de catre Titularii de Carnete TIR cel mai 
tarziu in termen de 30 de zile dupa expirarea termenului de valabilitate a Carnetului TIR. Pentru Carnetele TIR 
care sunt emise cu termenul devalabilitate de 120 dezile, termenul maxim de returnare a lui va fi de 150 dezile 
de ladata lacare a fost emis Carnetul TIR. 

3.	 in cazul imposibilitati de a returna Carnetul TIR Asociatiei in termenul rnentionat in pet. 2, Titularul de Carnete 
TIR este obligat sa informeze Asociatia si sa urmeze procedura descrisa la subsectiunea "Nereturnarea 
Carnetelor TIR" din Manualul Titularului deCarnete TIR. 

4.	 Daca nici Carnetul TIR si nici un "Formular de oeclaratie de pierdere" corect completate nu sunt primite in 
termen, Titularul de Carnete TIR va primi prin e-mail ~i1sau posta, cu scrisoare recornandata, 0 notificare de 
returnare a Carnetului TIR ~i un aviz cu privire la suspendarea de la procedura TIR daca, Carnetul/Carnetele 
intarziaUintarziate nu este/nu sunt returnate in termenul stabilit. Suspendarea va avea efect cel mai tarziu la 164 
zile de la data emiterii Carnetelor TIR notificate si va continua pana cane Asociafia va lua 0 alta decizie, darcel 
pulin pana cane respectivul Carnet TIR a fost gasit sl returnat sau pana cano un Formular de declaralie de 
pierdere corect completat a fost depus. 

5.	 A atentiona Titularii de Carnete TIR, ca Carnetul TIR nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru a fi 
luat in evldenta dupa ce a expirat data termenului de valabilitate allui, iarschimbarea termenului devalabilitate a 
Carnetului TIR este strict interzisa sl poate fi considerata ca0 neregularitate vamala. 

6.	 A se aduce lacunostinta, prezenta cispozitie, tuturor Titularilor deCarnete TIR prin intermediul postei electronice, 
fax si prin plasarea ei pe pagina web ai Asociatiei AlTA ~i expunerea dispozitei in oficiul AlTA, in locul destinat 
pentru informatii. 

7.	 Executarea prezentei dispozif! se dispune directorului financiar-contabil set, drei luminita Paladi, sefuloi sectiei 
TIR, control electronic, dlui Grigore Barbanov si sefului sectiei juridice dlui Sergiu Gutu in corespundere cu 
reqlarnentarlle IRU ~i Manualul TI RalAsociafiei , versiunea din 15.12.2017. 

8.	 Prezenta dispozitie intra in vigoare din data de01 .02.2018. 

9.	 Controlul executarii prezentei dispozilil ni-I asumam' A V-
17'J10/)-/ 
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