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    Guvernul Republicii  Moldova si Consiliul Federal Elvetian, denumite 

in continare Parti Contractante, 

    avind dorinta  de  a facilita transporturile de pasageri si  marfuri 

intre  cele  doua state, precum si in tranzit prin teritoriile  statelor 

lor, 

    au convenit asupra celor ce urmeaza; 

 

                             Articolul 1 

                         Domeniul de aplicare 

 

    Dispozitiile prezentului Acord se aplica transporturilor de pasageri 

si  marfuri,  care  incep sau se termina pe  teritoriul  statului  uneia 

dintre  Partile  Contractante  sau  in  tranzit  prin  teritoriile  lor, 

efectuate  cu ajutorul vehiculelor inmatriculate pe teritoriul  statului 

celeilalte Parti Contractante. 

 

                             Articolul 2 

                              Definitii 

 

    1. Termenul "transportator" inseamna o persoana fizica sau juridica, 

care  pe teritoriul Republicii Moldova sau al Elvetiei, este autorizata, 

in  conformitate  cu  legislatia nationala in vigoare in  tara  lui,  sa 

efectueze transpotul rutier de pasageri sau marfuri. 

    2. Termenul "vehicul"  insemna  un  vehicul cu  propulsie  mecanica, 

precum si in caz eventual remorca sau semiremorca sa, care sint folosite 

pentru transportarea; 

    a) a mai mult   de   noua   persoane  asezate,   inclusiv   soferul; 

    b) marfuri. 

    3. Termenul "autorizatie"   inseamna  orice  licenta,  concesie  sau 

autorizatie  necesara in conformitate cu legea aplicata de catre fiecare 

dintre Partile Contractante. 

 

                             Articolul 3 

                      Transporturile de pasageri 

 

    1. Transporturile ocazionale de pasageri care corespund urmatoarelor 

cerinte sint scutite de autorizatie: 

    a) transportul  aceluiasi  grup  de pasageri cu acelasi  vehicul  pe 

parcursul  unei  calatorii al carei punct de plecare si destinatie  sint 

situate  pe  teritoriul tarii unde este inmatriculat vehiculul,  nici  o 



persoana nu poate fi inbarcata sau debarcata pe parcursul calatoriei sau 

la statiile din afara acestei tari (transportul cu usile inchise); sau 

    b) transportul  unui  grup  de  pasageri dintr-un  punct  situat  pe 

teritoriul  tarii unde este inmatriculat vehiculul, intr-un punct situat 

pe  teritoriul statului celeilate Parti Contractante, vehiculul parasind 

desert acest teritoriu; sau 

    c) transportul  unui  grup  de  pasageri dintr-un  punct  situat  pe 

teritoriul  statului celeilalte Parti Contractante intr-un punct  situat 

pe  teritoriul  tarii unde este inmatriculat vehiculul, cu  conditia  ca 

serviciul  a fost precedat de deplasarea vehicului fara pasageri, si  ca 

pasagerii: 

    - vor fi grupati in baza unor contracte de transport, incheiate pina 

la sosirea acestora in tara unde se va efectua imbarcarea; sau 

    - au fost transportati  anterior  de acelasi transportator,  conform 

conditiilor  indicate in punctul b), in tara unde ei sint reimbarcati si 

transportati in afara acestei tari; sau 

    - au fost invitati   pe   teritoriul   statului   celeilalte   Parti 

Contractante,  cheltuielile pentru transport fiind suportate de cel care 

invita.  Calatorii  trebuie  sa formeze un grup omogen, care nu  a  fost 

constituit doar cu scopul unei calatorii de acest fel; 

    d) deplasari  in  tranzit prin teritoriul statului celeilalte  Parti 

Contractante. 

    2. Transporturile  ragulate de pasageri care corespund  urmatoarelor 

cerinte sint scutite de autorizatie: 

    - serviciile  pendulare  in tranzit cu cazare sau cu  destinatia  pe 

teritoriul statului celeilalte Parti Contractante; si 

    - deplasarile  vehiculelor  deserte efectuate in cadrul  serviciilor 

pendulare. 

    3. Transporturile,  mentionate in punctele 1 si 2 sint efectuate  in 

baza unui document de control. 

    4. Orice alte transporturi, decit cele mentionate in punctele 1 si 2 

sint  supuse  autorizarii,  in conformitate cu  legislatia  nationala  a 

Partilor   Contractante.   Autoritatile  sint  eliberate  in   baza   de 

reciprocitate. 

 

                             Articolul 4 

                      Transporturile de marfuri 

 

    1. Orice transportator  al  uneia  dintre Partile  Contractante  are 

dreptul,  conform autorizatiei, de a importa temporar un vehicul  desert 

sau unul incarcat, pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante, 

cu scopul de a transporta marfuri: 

    a) dintr-un punct  care se afla pe teritoriul statului uneia  dintre 

Partile  Contractante intr-un punct care se afla pe teritoriul  statului 

celeilalte Parti Contractante; sau 

    b) de pe teritoriul  statului  celeilalte Parti Contractante  intr-o 

tara  terta  sau  dintr-o tara terta pe teritoriul  statului  celeilalte 

Parti Contractante; sau 

    c) in tranzit    prin    teritoriul   statului   celeilalte    Parti 

Contractante. 

    2. Pentru fiecare  cursa  si pentru fiecare vehicul trebuie  sa  fie 

eliberata  o autorizatie separata. Fiecare autorizatie acorda dreptul de 

a efectua o cursa tur-retur. 

    3. Autorizatia  pentru  efectuarea  transporturilor  auto  poate  fi 

folosita  numai  de  catre  acel transportator, pe  numele  caruia  este 

eliberata si nu poate fi transmisa unei alte persoane. 

 

                             Articolul 5 

                   Aplicarea legislatiei nationale 



 

    In vederea unor  aspecte care nu sint prevazute de prezentul  Acord, 

transportatorii   si  soferii  de  vehicule  ai  uneia  dintre   Partile 

Contractante,   aflindu-se  pe  teritoriul  statului  celeilalte   Parti 

Contractante,   sint  obligati  sa  respecte  dispozitiile   legislatiei 

nationale a acesteia care vor fi aplicate intr-un mod nediscriminatoriu. 

 

                             Articolul 6 

                 Interzicerea transporturilor interne 

 

    Transporturile  de  pasageri sau de marfuri cu scopul de cabotaj  nu 

sint  autorizate.  Comisia  Mixta,  mentionata in  Articolul  10,  poate 

introduce schimbari la acest subiect. 

 

                             Articolul 7 

                             Infractiuni 

 

    1. Autoritatile   competente  ale  Partilor  Contractante   urmaresc 

respectarea de catre transportatori a dispozitiilor prezentului Acord. 

    2. Transportatorul   si  soferii  de  vehicule  care  pe  teritoriul 

statului   celeilalte  Parti  Contractante,  au  incalcat   dispozitiile 

prezentului Acord sau legile si regulamentele referitoare la transportul 

rutier,  ori  circulatia  rutiera  in  vigoare  pe  teritoriul  statului 

respectiv,  la cererea autoritatilor competente ale acestei tari pot  fi 

supusi  urmatoarelor  masuri, care vor fi luate de  catre  autoritatiloe 

tarii unde este inmatriculat vehiculul: 

    a) avertisment; 

    b) privarea pentru  un anumit timp, partiala sau totala, de  dreptul 

de  a  efectua transporturi pe teritoriul statului  Partii  Contractante 

unde a fost comisa infractiunea. 

    3. Autoritatile   care  aplica  o  astfel  de  masuta  de  pedeapsa, 

informeaza  despre aceasta autoritatile competente ale celeilalte  Parti 

Contractante. 

    4. Sanctiunile   care   nu  sint  prevazute  pot  fi   aplicate   in 

conformitate   cu  legislatia  nationala  de  catre  tribunalurile   sau 

autoritatile  competente ale Partii Contractante pe teritoriul  statului 

careia au fost comise astfel de infractiuni. 

 

                             Articolul 8 

                        Autiritati competente 

 

    Partile Contractante  se  informeaza reciproc  despree  autoritatile 

insarcinate   pentru  aplicarea  prezentului  Acord.  Aceste  autoritati 

corespondeza direct. 

 

                             Articolul 9 

                        Modalitati de aplicare 

 

    Autoritatile   competente  ale  Partilor  Contractante  vor  stabili 

modalitatile  de  aplicare a prezentului Acord, intr-un  Protocol  caree 

este parte integranta a Acordului. 

 

                             Articolul 10 

                            Comisia Mixta 

 

    1. Partile Contractante  vor forma o Comisie Mixta, specializata  in 

tratarea  problemeleor  survenite  pe  parcursul  aplicarii  prezentului 

Acord. 

    2. Aceasta Comisie  este competenta pentru a modifica sau a completa 



Protocolul, mentionat in Articolul 9. 

    3. Autoritatile  competente ale Partilor Contractante vor  determina 

anual   pentru  anul  urmator  in  baza  de  reciprocitate  contingentul 

autorizatiilor,   mentionate   in  articolul  4  punctul  1  in   cadrul 

intrunirilor   Comisiei  Mixte  care  se  vor  desfasra  alternativ   pe 

teritoriul  statului fiecareia dintre Partile Contractante. Autoritatile 

competente  ale uneia dintre Partile Contractante pot cere in orice timp 

convocarea acestei Comisii Mixte. 

     

                             Articolul 11 

           Aplicarea Acordului in Principatul Lichtenstein 

 

    Conform dorintei  Guvernului  Principatului Lichtenstein,  prezentul 

Acord  se  aplica  si in Principat, atit timp cit acesta este  legat  de 

Confederatia Elvetiana printr-un tratat de uniune vamala. 

 

                             Articolul 12 

             Intrarea in vigoare si durata valabilitatii 

 

    1. Fiecare dintre Partile Contractante notifica cealalta prin canale 

diplomatice   despre  indeplinirea  procedurilor  interne  prevazute  de 

legialatia  sa nationala pentru intrarea in vigoare a preznetului Acord. 

Acesta va intra in vigoare la data ultimei sale instiintari. 

    2. Prezentul Acord este intocmit pentru o durata de cinci ani. El va 

fi  prelungit  pentru fiecare cinci ani cu exceptia denuntarii de  catre 

una dintre Partile Contractante cu un preaviz de sase luni, notificat in 

scris celeilalte Parti Contractante. 

     

    Drept pentru  care  subsemnatii, autorizati de catre  Guvernele  lor 

respective, au semnat prezentul Acord. 

 

    Intocmit la Copenhaga  la 26 mai 1998 in doua exemplare originale in 

limbile  moldoveneasca si francezza, ambele texte avind aceeasi  valoare 

juridica. 

 

     

       Protocol la Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si 

          Consiliul Federal Elvetian privind transporturile 

            rutiere internationale de pasageri si marfuri 

 

    In conformitate   cu   Articolul  9  al  Acordului  intre   Guvernul 

Republicii  Moldova si Consiliul Federal Elvetian privind transporturile 

rutiere internationale de pasageri si marfuri, semnat la Copenhaga la 26 

mai 1998, 

    s-a convenit asupra celor ce urmeaza: 

 

             1. Transportueile de pasageri (Articolul 3) 

 

    Transporturile,  mentionate in punctele 1 si 2 ale Articolului 3  al 

Acordului,  sint  efectuate in baza unei foi de drum si a unei liste  de 

pasageri,  Modelele  acestor documente folosite de catre fiecare  dintre 

Partile   Contractante   sint   anexate  si  fac  parte   integranta   a 

Protocolului. 

    Cererile pentru  autorizatie privind transporturile de pasageri care 

nu  corespund conditiilor, mentionate in punctele 1 si 2 ale Articolului 

3  al  Acordului  (drept exemplu serviciile regulate),  trebuie  sa  fie 

depuse  la  autoritatile  competente ale tarii  unde  este  inmatriculat 

vehiculul, care vor transmite aceste cereri autoritatilor competente ale 

celeilalte Parti Contractante. 



    In cererile lor, transportatorii trebuie sa indice orarul, tarifele, 

itinerarul   si   toate   celelalte  informatii  solicitate   de   catre 

autoritatile  competente. Procedura de eliberare a autorizatiei si  alte 

probleme  referitoare la aceasta, vor fi reglementate de comun acord, in 

baza   reciprocitatii  de  catre  autoritatile  comptente  ale  Partilor 

Contractante. 

    Autoritatile care au eliberat autorizatia, informeaza despre aceasta 

autoritatile  comptente  ale celeilalte Parti Contractante si  trimit  o 

copie a documentrului eliberat. 

    Autorizatiile  trebuie  sa se afle la bordul vehiculelor si  sa  fie 

prezentate la cererea organelor de control. 

    In cazul transportului  desert in tranzit, transportatorul va trebui 

sa  justifice  traversarea cu vehiculul desert a  teritoriului  statului 

celeilalte Parti Contractante. 

    La prezentarea justificatiei, vehiculele destinate pentru inlocuirea 

autocarelor accidentate sau a celor in pana, sint scutite de autorizatia 

prealabila pentru intrarea fara incarcatura. 

 

              2. Transporturile de marfuri (Articolul 4) 

 

    Transporturile  de  marfuri, mentionate in punctul 1 al  prezentului 

Articol  se  efectueaza  in baza autorizatiilor,  valabile  pentru  anul 

calendaristic  pina la 31 ianuarie a anului urmator, care se  elibereaza 

in  baza  de reciprocitate de catre autoritatile comptente ale  Partilor 

Contractante. 

    Pe parcursul   transportului   efectuat   pe   teritoriul   statului 

celeilalte   Parti  Contractante,  autorizatiile  mentionate  in  Acord, 

trebuie  sa  se  afle  la  bordul  vehiculului  si  sa  se  prezinte  la 

solicitarea organelor, ce au drept de control. 

    Referitor la transporturile efectuate cu vehiculele cuplate, formate 

din  elemente de provenienta diferita, dispozitiile Acordului se  aplica 

la  vehiculul in ansamblu, numai in cazul daca vehiculul-remorcher  este 

inmatriculat pe teritoriul statului uneia dintre Partile Contractante. 

 

           3. Aplicarea legislatie nationale (Articolul 5) 

 

    Partile Contractante  constata ca Articolul 5 al Acordului se refera 

la legislatia transporturilor rutiere, la circulatia rutiera, la masa si 

dimensiunile  vehiculelor,  la  durata lucrului si  odihnei  echipajului 

vehiculului  si la regimul de conducere, cit si la plata pentru  arenda, 

taxele  vamale si salariile administrative. Impozitul pentru  circulatia 

rutiera,  ce tine de aplicarea principiului nationall, nu poate fi cerut 

transportatorului celeilalte Parti Contractante. 

 

                4. Autoritati competente (Articolul 8) 

 

    Autoritatile competente pentru aplicarea Acordului sint: 

    pentru Republica Moldova: 

    Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor 

    str.Bucuriei, 12a 

    2004 Chisinau 

    Republica Moldova 

 

    pentru Elvetia: 

    Departamentul  Federal  al  Mediului, Transporturilor,  Energiei  si 

Comunicatiei 

    Oficiul Federal de Transport 

    CH - 3003 Berne 

 



                 5. Masa si dimensiunile vehiculelor 

 

    Referitor la  masa  si  dimensiunile  vehiculelor  rutiere,  fiecare 

dintre   Partile  Contractante  isi  asuma  obligatia  de  a  nu  supune 

vehiculele   inmatriculate  pe  teritoriul  statului  celeilalte   Parti 

Contractante,  unor  cerinte  mai stricte decat cele caror  sint  supuse 

vehiculele inmatriculate pe teritoriul statului ei. 

    In cazul daca   vehiculele  depasesc  masa  si  dimensiunile  maxime 

stabilite  de  catre  legislatia  nationala a  fiecarei  dintre  Partile 

Contractante, sint aplicate urmatarele proceduri: 

 

    pentru Republica Moldova: 

    Vehiculele inmatriculate  in Elvetia pot intra in Republica  Moldova 

in  baza  unei  autorizatii  care poate fi  obtinuta  de  la  Ministerul 

Transporturilor   si  Godpodariei  Drumurilor  al  Republicii   Moldova, 

Chisinau. 

 

    pentru Elvetia: 

    Vehiculele inmatriculate  in Republica Moldova pot intra in  Elvetia 

prin  zona apropiata de frontiera, fixata de catre Departamentul Federal 

al  Justitiei  si  Politiei prezentind autorizatia  eliberata  de  catre 

Biroul  Vamal  Elvetian  sau  de catre Oficiul  Federal  al  Drumurilor, 

Directia Principala a Circulatie Rutiere, Berne. 

    Pentru transporturile  efectuate  in  afara  acestei  zone,  Oficiul 

Federal  al Drumurilor, Directia Principala a Circulatiei Rutiere, CH  - 

3003  Berne,  vor  elibera autorizatii speciale numai  pentru  marfurile 

indivizibile  si  in  cazul  daca conditiile  rutiere  permit  acordarea 

autorizatiei.  Cererile  trebuie  sa fie adresate in  prealabil  acestor 

autoritati. 

    Masa totala inscrisa  in  pasaportul tehnic nu trebuie nici  intr-un 

caz sa fie depasita. 

 

                           6. Regimul vamal 

 

    Combustibilul  si  carburantii care se afla in rezervoarele  normale 

ale  vehiculelor temporar importate sint scutite de impozitele si taxele 

de intrare; precum si de interzicerea sau restictia la import. 

    Piesele de schimb  importate necesare pentru reaparatia unui  anumit 

vehicul,  temporar importat deja, sint admise pentru o anumita  perioada 

de timp, fiind scutite de impozitele si taxelel de intrare, precum si de 

interzicerea sau restrictia la import. Partile Contractante pot solicita 

ca  aceste  piese  sa  fie insotite de un document cu  titlu  de  import 

temporar.  Piesele  care au fost schimbate sint supuse regimului  vamal, 

reexportate sau distruse sub controlul organelor vamale. 

 

    Intocmit la Copenhaga la 26 mai 1998 in doua expemplare originale in 

limbile  moldoveneasca  si franceza, ambele texte avind aceeasi  valoare 

juridica. 

 

 


