
Nota: Aprobat prin Hot. Guv. nr.911 din 05.10.99 

 

 

         Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul 

               Republicii Cehe cu privire la transportul 

                         rutier international 

 

                           din  26.05.1998 

 

                                ---------- 

 

 

    Guvernul  Repulicii  Moldova  si  Guvernul Republicii Cehe, denumite 

in continuare "Parti Contractante", 

    dorind sa  promoveze dezvoltarea  reciproc avantajoasa  a relatiilor 

comerciale  si  economice,  precum  si  sa  faciliteze  si  reglementeze 

transportul  rutier  international  de  pasagei  si  marfuri intre si in 

tranzit prin  tarile lor,  precum si  transportul rutier  catre/din tari 

terte, 

    au convenit asupra celor ce urmeaza: 

 

                              Articolul 1 

    1. Prevederile prezentului Acord se vor aplica transportului  rutier 

international  de  pasageri  si  marfuri  intre  Republica  Moldova   si 

Republica  Ceha  in  tranzit  prin  teritoriile  lor,  efectuat de catre 

transportatorii  din  tarile  ambelor  Parti Contractante, autorizati in 

conformitate  cu  legislatia  si   regulamentele  nationale  ale   tarii 

respective. 

    2. Prezentul Acord  nu va afecta  drepturile si obligatiile  fecarei 

Parti  Contractante  care  rezulta  din  alte  acorduri  cu  privire  la 

transportul rutier international. 

    3.  Autoritatile   competente  responsabile   pentru   implementarea 

prezentului Acord sint: 

    -  in  Republica  Moldova:  Ministerul Transporturilor si Gosodariei 

drumurilor; 

    - in Republica Ceha: Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor. 

 

                              Articolul 2 

    In scopurile prezentului Acord: 

    1. "Transport" inseamna orice  deplasare a vehiculului incarcat  sau 

descarcat, chiar  si in  cazul cind  vehiculul, remorca  sau semiremorca 

este transportata cu trenul sau vaporul pe o portiune a itinerarului. 

    2. "Transportator"   inseamna orice  persoana fizica  sau  juridica, 

stabilita pe  teritoriul uneia  dintre Partile  Contractante, si  admisa 

legal,  in  tara  de   stabilire  de  efectuarea  transportului   rutier 

international de pasageri si/sau marfuri, prin inchiriere sau remunerare 

din  cont  propriu,  in  conformitate  cu  legislatia  si  regulamentele 

relevante nationale in vigoare. 

    3. "Vehicul" inseamna orice vehicul cu motor 

    - izolat sau o combinare de vehicule, 

    - destinate transportului rutier de pasageri sau marfuri, 

    - aflate la  dispozitia transportatorului, fie  in baza titlului  de 

proprietate proprie,  fie in  baza unui  contract de  inchiriere sau  de 

leasing. 

    4.  "Autobus"  inseamna  orice  autovehicul  cu  motor  care  a fost 

construit si proiectat pentru  transportul de persoane, care  dispune de 

mai mult de opt locuri de sezut, adaugator la locul soferului. 

    5.  "Servicii  regulate  de   pasageri"  inseamna  serviciile   cind 

calatoriile se  efectueaza conform  itinerarului, orarului  si tarifelor 



coordonate  in  prealabil,  pasagerii  fiind  imbarcati  si debarcati la 

locurile de plecare si destinatie,  precum si la punctele coordonate  de 

oprire pe parcursul rutei. 

    6.  "Servicii  naveta"  inseamna  serviciile  de transport in cadrul 

carora grupurile de pasageri  formate in prealabil sint  transportate pe 

parcursul mai multor calatorii tur-retur din aceeasi regiune de  plecare 

in aceeasi regiune de destinatie.  Fiecare grup de pasageri care  a fost 

transportat  in  regiunea  de  destinatie  urmeaza  sa  fie  transportat 

ulterior  inapoi  in  regiunea  de  plecare.   Regiunea  de  plecare  si 

regiunea de destinatie  cuprind respectiv locul  de plecare si  locul de 

destinatie, precum si toate locurile situate in raza de 50 km pe  sosea. 

Serviciile naveta  trebuie sa  includa adaugator  la insasi operatiunile 

de  transport  si  acomodarea  grupului  de  pasageri  in  regiunea   de 

destinatie.  Prima  calatorie  retur  si  ultima  calatorie  tur  se vor 

efectua in gol. 

    7. "Transportul  ocazional de  pasageri" inseamna  orice operatii de 

transport  de  pasageri  care  nu  corespund  nici  definitiei "servicii 

regulate de pasageri", nici definitiei "servicii naveta". 

 

                        TRANSPORTUL DE PASAGERI 

                              Articolul 3 

    1.  Orice  servicii  regulate  de  pasagei  intre  tarile   Partilor 

Contractante,  precum  si  in  tranzit  prin  teritoriile  lor,  vor  fi 

autorizate de autoritatile competente ale Partilor Contractante in  baza 

acordului   lor   reciproc   si   in   conformitate   cu  legislatia  si 

regulamentele nationale  respective. Autoritatea  competenta a  fiecarei 

Parti   Contractante   va   elibera   o   autorizatie  pentru  portiunea 

serviciului  regulat   de  pasageri   efectuat  pe   teritoriul   Partii 

Contractante. 

    2.  Cererea  pentru  eliberarea  unei  autorizatii  trebuie  sa  fie 

prezentata  autoritatii  competente  a  Partii  Contractante  unde  este 

stabilit  sau  domiciliat  solicitantul,   si  unde  sint   inregistrate 

vehiculele lui. 

    3. Cererea, conform  punctului 2, va  include cel putin  urmatoarele 

date: 

    a) numele transportatorului,  precum si adresa  lui de serviciu  sau 

de domiciliu, de asemenea si sediul serviciului cu adresa completa; 

    b) tipul de tranport; 

    c) perioada solicitata de valabilitate a autorizatiei; 

    d) perioada  de activitate  si numarul  calatoriilor (de ex.zilnice, 

saptaminale); 

    e) orarul; 

    f) itinerarul serviciului (toate punctele de imbarcare si  debarcare 

a pasagerilor, trecerile de frontiera); 

    g) lungimea rutei pentru calatoria tur-retur; 

    h) timpul de lucru si de odihna al soferilor; 

    i) conditiile de plata si tarifele. 

    4.  Autoritatea  competenta  a  Partii  Contractante,  mentionata in 

puncul 2, va transmite cererea cu toate datele necesare si cu opinia  ei 

autoritatii competente a celeilalte Parti Contractante. 

    5. Autorizatia eliberata va fi  valabila pentru o perioada de  maxim 

cinci  ani  si  valabilitatea  ei  va  putea  fi  prelungita  la cererea 

transportatorului. 

 

                              Articolul 4 

    1.  Orice  serviciu  naveta  este  supus  regimului  de autorizatii, 

eliberate   de   catre   autoritatea   competenta   a  celeilalte  Parti 

Contractante. Cererea  pentru autorizatie  va fi  prezentata autoritatii 

competente a  tarii de  stabilire a  transportatorului. Daca autoritatea 



aproba  cererea,  aceasta  va  fi  comunicata  autoritatii  competente a 

celeilalte Parti  Contractante. Ea  trebuie prezentata  cu cel  putin 30 

de zile pina la data solicitata de incepere a serviciilor naveta. 

    2.  Cererea  pentru  autorizatie,  conform  punctului  1, va include 

numele transportatorului, adresa  lui de serviciu  sau de domiciliu,  de 

asemenea respectiv  si sediul  serviciului cu  adresa completa,  numarul 

calatoriilor, data  efectuarii fiecarei  dintre ele  si itinerarul  lor, 

numerele de inregistrare  ale tuturor autobuselor  care vor fi  folosite 

pentru  efectuarea  serviciilor  naveta   in  cauza  si  scrisoarea   de 

confirmare referitor la locul de cazare si durata de aflare acolo. 

    3.  Autoritatile  competente  reciproc   vor  coordona  si   efectua 

schimbul  unui  numar  de  formulare  de  autorizatii  pentru serviciile 

naveta, mentionate in punctul 1. 

    4. Comisia Mixta, constituita conform Articolului 12 al  prezentului 

Acord,  va  decide   referitor  la  unele   detalii  ale  regimului   de 

autorizare, formularelor de autorizatii, documentelor de control, etc. 

 

                              Articolul 5 

    1.  Transportul  ocazional  de  pasageri  intre tarile ambelor Parti 

Contractante  sau  in  tranzit  prin  teritoriile  lor  va  fi scutit de 

necesitatea oricarei autorizatii cit priveste: 

    a)  operatii  de  transport  in  cadrul  carora acelasi autobus este 

folosit pentru transportul aceluiasi  grup de pasageri pe  tot parcursul 

calatoriei si il aduce inapoi  la locul de plecare ("calatorii  cu usile 

inchise"); 

    b) operatii de transport in  cadrul carora un grup de  pasageri este 

transportat  de  catre  transportatorul   unei  Parti  Contractante   pe 

teritoriul tarii  celeilalte Parti  Contractante si  autobuzul paraseste 

acest teritoriu gol; 

    c) operatii  de transport  in cadrul  carora un  grup de  pasageri a 

fost transportat  in prealabil  de acelasi  transportator pe  teritoriul 

celeilalte  Parti  Contractante,  unde   acestea  sint  reimbarcati   si 

transportati pe teritoriul tarii de stabilire; 

    d) transportul  autobuselor accidentate  sau avariate  si inlocuirea 

lor cu alte autobuse. 

    2.   Transportul   ocazional   de   pasageri,   care  nu  corespunde 

prevederilor  punctului   1,  este   supus  regimului   de  autorizatii, 

eliberate   de   catre   autoritatea   competenta   a  celeilalte  Parti 

Contractante. Cererea  pentru autorizatie  va fi  prezentata autoritatii 

competente a  tarii de  stabilire a  transportatorului. Daca autoritatea 

aproba  cererea,  aceasta  va  fi  comunicata  autoritatii  competente a 

celeilalte Parti Contractante. Ea trebuie prezentata cu cel putin 30  de 

zile pina la data solicitata de incepere a transportului ocazional. 

    3.   Cererea,    conform   punctului    2,   va    include    numele 

transportatorului, adresa lui de serviciu sau de domiciliu, de  asemenea 

respectiv sediul  serviciului cu  adresa completa,  tipul de  transport, 

numarul calatoriilor, data efecutarii fiecarei dintre ele si  itinerarul 

lor, precum  si numerele  de inregistrare  ale tuturor  autobuselor care 

vor fi folosite pentru transportul ocazional. 

    4.  Autoritatile  competente  reciproc   vor  coordona  si   efectua 

schimbul unui  numar de  formulare de  autorizatii pentru  operatiile de 

transport ocazional, mentionate in punctul 2. 

    5.  Comisia  Mixta,  stabilita  in  conformitate  cu Articolul 12 al 

prezentului Acord, va decide  referitor la documentul de  control pentru 

transportul ocazional de pasageri. 

 

                        TRANSPORTUL DE MARFURI 

                              Articolul 6 

    1.  Transportul  de  marfuri  intre  teritoriile  tarilor   Partilor 



Contractante, in  tranzit prin  teritoriile lor,  precum si  transportul 

in/din tari terte se va efectua numai in baza autorizatiilor,  eliberate 

de autoritatea competenta a Partii Contractante pe teritoriul careia  se 

efectueaza transportul. 

    2.  Fiecare  autorizatie  este  valabila  pentru  o  operatiune   de 

transport tur-returi, incarcata sau descarcata. 

    3.  Autorizatia  este  valabila   pentru  vehiculul  cu  motor   sau 

combinarea  cuplata  de  vehicule  (vehicul  articulat  sau   autotren), 

indiferent de locul inregistrarii remorcii sau semiremorcii. 

 

                              Articolul 7 

    1.  Cu  exceptie  la  Articolul  6, urmatoarele tipuri de transport, 

sint scutite de necesitatea autorizatiilor: 

    a)  transportul  cu  vehicule,  a   caror  masa  totala  admisa   cu 

incarcatura, inclusiv  remorcile, nu  depaseste 6  tone sau  in cazul in 

care incarcatura utila admisa, inclusiv remorcile, nu depaseste masa  de 

3,5 tone; 

    b) transportul  in caz  de stramutare,  efectuat de  serviciile care 

dispun de personalul specializat si echipament pentru acest scop; 

    c) transportul  lucrarilor si  obiectelor de  arta pentru iarmaroace 

si expozitii sau pentru scopuri non-comerciale; 

    d)  transportul  cu  scopuri  non  comerciale  ale  accesoriilor  si 

animalelor indreptate  la sau  de la  performantele teatrale,  muzicale, 

sportive si  de circ,  expozitii sau   tirguri, precum  si cele detinate 

pentru inregistrari radio sau televiziune ori producerea filmelor; 

    e) transportul funerar; 

    f) transportul vehiculelor avariate sau accidentate; 

    g) transportul postei; 

    h) transportul stocurilor  si echipamentului medical  necesar pentru 

starile exceptionale,  in special  in cazul  calamitatilor naturale  sau 

necesitatilor umanitare; 

    i) pe  portiunile rutiere  initiale si  terminale ale  transportului 

combinat,  reteaua  rutiera  fiind  prin  aceasta  folisita  in   limita 

stabilita de  Comisia Mixta,  constituita in  conformitate cu  Articolul 

12; 

    j)  transportul  animalelor  cu  vehicule  construite  special   sau 

adaptate permanent pentru transportul animalelor. 

    2.  Exceptiile,  prevazute  in  punctul  1  literele  c)  si  d) ale 

prezentului  Articol  se  aplica  numai  in cazurile cind incarcatura se 

intoarce in tara unde vehiculul este inregistrat. 

    3. Comisia Mixta, mentionata  in Articolul 12 al  prezentului Acord, 

poate  completa   sau  modifica   in  conformitate   cu  legislatia   si 

regulamentele  nationale  lista  categoriilor   de  transport  care   nu 

necesita autorizatii. 

 

                              Articolul 8 

    1.  Autorizatiile,  in  conformitate  cu  Articolul 6 al prezentului 

Acord, vor fi: 

    a)   eliberate   transportatorilor   moldoveni   pentru   vehiculele 

inregistrate  in  Republica  Moldova  de  Ministerul  Transporturilor si 

Comunicatiilor  al  Republicii  Cehe  prin  intermediul  si la discretia 

Ministerului  Transporturilor  si  Gospodariei  Drumurilor al Republicii 

Moldova sau al oricarui alt organ desemnat de el. 

    b) eliberate transportatorilor  cehi pentru vehiculele  inregistrate 

in  Republica   Ceha  de   Ministerul  Transporturilor   si  Gospodariei 

Drumurilor  al  Republicii  Moldova  prin  intermediul  si  la discretia 

Ministerului Transporturilor  si Comunicatiilor  al Republicii  Cehe sau 

al oricarui alt organ desemnat de el. 

    In  acest  scop  autoritatile  competente  vor  efectua  schimbul de 



formulare de autorizatii necesare. 

    2.  Comisia  Mixta,  in  conformitate  cu  Articolul 12, va coordona 

contingentul  anual  si  tipul   autorizatiilor  pentru  fiecare   Parte 

Contractanta, luind in consideratie dezvoltarea relatiilor economice  si 

necesitatile comertului extern al ambelor Parti Contractante. 

    3.  Comisia  Mixta,  in  conformitate  cu  Articolul 12, va coordona 

continutul si modelul tipurilor speciale de autorizatii. 

    4. Autorizatiile pentru fiecare an in curs sint valabile pina la  31 

ianuarie inclusiv al anului urmator. 

 

                              Articolul 9 

    1. In  ceea ce  priveste masa  si dimensiunile  vehiculelor, fiecare 

Parte  Contractanta  isi  asuma  obligatia  sa  nu  impuna  vehiculelor, 

inregistrate  in  tara  celeilalte  Parti  Contractante,  conditii   mai 

restrictive decit cele impuse vehiculelor inregistrate in propria tara. 

    2. Daca masa  sau dimensiunile vehiculului  sau a unei  combinari de 

vehicule care efectueaza transportul depasesc limitele maxime admise  in 

tara  unei  Parti  Contractante,  urmeaza  sa fie obtinuta o autorizatie 

speciala de la autoritatea competenta a acestei Parti Contractante  pina 

la  inceperea  transportului.   In  cazul  schimbarilor   regulamentelor 

privind  masa  si  dimensiunile  vehiculelor,  autoritatile   competente 

trebuie sa se informeze reciprc despre aceasta. 

 

                           PREVEDERI FINALE 

                             Articolul 10 

    1.  Vehiculele  inregistrate  in  tara  unei Parti Contractante care 

efectueaza  transporturile  spre  sau  prin  teritoriul celeilalte Parti 

Contractante  in  conformitate   cu  Articolele  3,   4  si  5   sau  cu 

autorizatiile din cadrul  contingentului anual de  autorizatii coordonat 

in condormitate cu articolul  8, precum si transporturile  mentionate in 

Articolul 7, vor fi reciproc  scutite de toate taxele si  platile impuse 

pentru circulatia sau posesia vehiculelor, precum si de toate taxele  si 

impozitele  administrative  impuse  pentru  operatiile  de  tansport  pe 

teritoriul  celeilalte   Parti  Contractante,   cu  exceptia   cazurilor 

mentionate in punctul 2 al prezentului Articol. 

    2. Scutirile, mentionate in punctul 1, nu se aplica: 

    a) taxelor incluse in pretul combustibilului; 

    h) impozitelor care se  aplica in mod egal  vehiculelor inregistrate 

in tarile ambelor Parti  Contractante pentru folosirea unor  sectoare si 

categorii de drumuri, poduri, tunele sau poduri plutitoare; 

    c)  impozitelor   administrative  in   ce  priveste   transporturile 

efectuate in conformitate cu Articolul 9; 

    d) taxei  incluse in  pretul repararii  vehiculului, repararea fiind 

efectuata in tara celeilalte Parti Contractante. 

    3.  Combustibilul  aflat  in  rezervoarele  standard,  instalate  la 

vehicul de catre  uzina producatoare (maxim  pina la 200  litri), precum 

si lubrifiantii se scutesc de  taxa vamala, taxele si impozitele  pentru 

importare. 

    4. Piesele de  schimb, temporare importate  in alta tara,  cu scopul 

repararii vehiculelor  care efectueaza  transportul in  cadrul prezentul 

Acord,  vor  fi  scutite  de  taxa  vamala,  taxele si impozitele impuse 

pentru importare. Piesele care au fost inlocuite vor fi reexportate  sau 

distruse sub controlul autoritatilor vamale. 

 

                             Articolul 11 

    1. In conformitate cu prevederile prezentului Acord  transportatorii 

oricarei  tari  si  echipajele  vehiculelor  lor sint obligati pe durata 

aflarii  lor  pe  teritoriul  altei  tari  sa  respecte  legislatia   si 

regulamentele in vigoare in  aceasta tara, precum, si  fiecare conventie 



internationala  respectiva,   parti  ale   carora  sint   ambele   Parti 

Contractante. 

    2.  Autorizatiile  si  alte  documente  necesare, solicitate conform 

prevederilor prezentului  Acord, se  vor afla  la bordul  vehiculelor la 

care se refera  si vor fi  prezentate la cererea  oricarei autoritatii a 

fiecarei Parti Contractante care este autorizata intru solicitarea lor. 

    3.  Autorizatia  poate  fi  folosita  numai de catre transportatorul 

caruia i-a fost eliberata si nu poate fi transmisa altuia. 

    4.  Transportul  de  pasageri  sau  de  marfuri  efectuat  de  catre 

transportatorul  stabili  pe  teritoriul  unei Parti Contractante, intre 

doua  puncte  de  pe  teritoriul  celeilalte  Parti  Contractante   este 

interzis. Pentru efectuarea  a astfel de  transporturi se va  solicita o 

autorizatie speciala  de la  autoritatea competenta  a celeilalte  Parti 

Contractante. 

    5. In cazul  unei incalcari serioase  sau repetate ale  prevederilor 

prezentului  Acord,  precum  si  ale  altor legislatii si regulamente in 

vigoare in  cealalta tara  de catre  un transportator  sau de  echipajul 

vehicului lui,  autoritatea competenta  a tarii  unde este  inregistrat, 

vehiculul, la cererea autoritatii competente a tarii unde a fost  comisa 

incpalcarea, poate decide: 

    a) sa avertizeze; 

    b)  sa   suspendeze  temporar,   partial  sau   complet  autorizatia 

transportatorului de  a efectua  operatiile de  transport pe  teritoriul 

celeilalte Parti Contractante. 

    6.  Autoritatea  competenta   dupa  ce  aplica   una  din   masurile 

mentionate  in  punctul   5  va  informa   despre  aceasta   autoritatea 

competenta a celeilalte Parti Contractante. 

    7. Prevederile prezentului Articol  nu exclud sanctiunile ce  pot fi 

impuse de  judecatoriile sau  alte autoritati  competente ale  tarii, pe 

teritoriul careia au fost incalcate regulamentele nationale. 

 

                             Articolul 12 

    1. Autoritatile competente  ale Partilor Contractante  vor constitui 

o Comisie Mixta pentru a asigura solutionarea intereselor curente,  care 

pot  aparea  in  legatura  cu  executarea  si  interpretarea prezentului 

Acord,  in   conformitate  cu   principiile  generale   ale  legislatiei 

internationale. 

    2.  Comisia  Mixta  se  va  intruni  la solicitarea oricareia dintre 

autoritatile  competente.  Intrunirile  se  vor  desfasura alternativ pe 

teritoriile tarilor  fiecarei Parti  Contractante, cel  putin o  data in 

an. 

 

                             Articolul 13 

    La intelegerea reciproca a Partilor Contractante in prezentul  Acord 

pot fi  introduse modificari  si completari,  perfectate in  mod cuvenit 

intr-un Protocol  Aditional, care  va fi  parte integranta  a Acordului, 

Protocolul  va  intra   in  vigoare  in   conformitate  cu   prevederile 

Articolului 14 al prezentului Acord. 

 

                             Articolul 14 

    1.  Prezentul  Acord  intra  in  vigoare  in a treizecea zi din data 

prmirii ultimei  instiintari in  scris, prin  canale diplomatice, despre 

indeplinirea  de  catre  Partile  Contractante  a  procedurilor  interne 

necesare intrarii lui in vigoare. 

    2.  Prezentul  Acord  se  incheie  pentru  un  termen  de cinci ani. 

Actiunea  lui  se  va  prelungi  in  mod  automat de fiecare data pentru 

urmatorii  termeni   de  cinci   ani  daca   nici  una   dintre  Partile 

Contractante nu va instiinta in scris cealalta Parte Contractanta,  prin 

canale diplomatice, cu cel putin sase luni pina la expirarea  termenului 



curent  de  actiune  al  prezentului  Acord,  despre  intentia sa de a-l 

denunta. 

 

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

limbile  moldoveneasca,  ceha  si  engleza,  toate  textele  fiind  egal 

autentice. In cazul interpretarilor diferite a prevederilor  prezentului 

Acord, textul in limba engleza va prevala. 

 

    Pentru Guvernul                         Pentru Guvernul 

    Republicii Moldova                      Republicii Cehe 

 


