
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 

între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

al Republicii Moldova  

şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) 

 privind dezvoltarea transportului rutier între Asia, Europa şi pieţele majore 

ale lumii prin teritoriul Republicii Moldova 
  

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Republica 

Moldova şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU), denumite în 

continuare "Părţi", 

 dorind să dezvolte colaborarea şi cooperarea în domeniul transportului rutier 

şi transportul rutier internaţional; 

având în vedere potenţialul enorm de transport rutier pentru comerţ şi turism 

între Asia, Europa şi pieţele majore din lume, prin regiunea Mării Negre; 

declarând necesitatea de a îmbunătăţi transportul rutier internaţional în rutele 

euro-asiatice şi sistemele relevante de infrastructură şi logistică; 

afirmând rolul-cheie şi potenţialul înalt al Republicii Moldova în dezvoltarea 

şi consolidarea legăturilor internaţionale de transport între Europa, ţările din 

regiunea Mării Negre, Asia şi pieţele majore ale lumii; 

confirmând importanţa dezvoltării infrastructurii convenite la nivel 

internaţional, logisticii şi procedurilor de trecere a frontierelor a transportului rutier 

internaţional pe rutele euro-asiatice; 
 

Ghidându-se cu scopurile prezentate în: 

Programul de acţiune de la Almaty, adoptat la 29 august 2003 de Conferinţa 

Internaţionala a Miniştrilor ai ţărilor în curs de dezvoltare, fără ieşire la mare, şi a 

ţărilor în curs de dezvoltare de tranzit şi reprezentanţii comunităţii donatorilor 

privind cooperarea în transportul de tranzit; 

Declaraţia comună privind dezvoltarea  în viitor a legăturilor de transport 

euro-asiatice, adoptată la reuniunea miniştrilor a ţărilor din Europa şi Asia (19 

februarie 2008, la Geneva, Elveţia); 

Declaraţia a cincea a Conferinţei de transport rutier euro-asiatice IRU şi 

Declaraţia Miniştrilor (11-12 iunie 2009, Almaty, Kazahstan); 

Declaraţia comună a statelor GUAM, adoptată în or. Batumi, la 1 iulie 2008; 

Declaraţia Conferinţei Internaţionale "GUAM-Tranzit" (29-30 aprilie 2008, 

Baku, Republica Azerbaidjan), 

constatând că adoptarea şi aplicarea efectivă a convenţiilor şi acordurilor ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite este o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea 

eficientă a transportului rutier de mărfuri între toate centrele de activităţi, 

subliniind faptul, că Guvernul Republicii Moldova permanent ia măsuri 

pentru perfecţionarea activităţii transportului auto şi dezvoltarea infrastructurii de 

transport;  

  



menţionând activitatea cuprinzătoare a IRU şi celor 180 de asociaţi naţionale  din 

74 de ţării efectuată în colaborare cu guvernele, pentru asigurarea şi sprijinul 

dezvoltării transportului rutier naţional şi internaţional, inclusiv de tranzit; 

au convenit după cum urmează: 

Articolul 1 

Părţile reafirmă măsurile prioritare pentru a sprijini extinderea şi dezvoltarea 

unei cooperări depline în domeniul transportului rutier internaţional între Asia, 

Europa şi pe pieţele majore ale lumii prin teritoriul Republicii Moldova, 

îmbunătăţirea în continuare a cadrului juridic pentru legături de transport 

internaţional şi de tranzit, pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi centre de 

logistică internaţională, şi a îmbunătăţirii siguranţei rutiere pe rutele internaţionale. 

Articolul 2 

Părţile vor dezvolta cooperarea şi colaborarea în următoarele domenii 

prioritare: 

a) Activităţi care promovează punerea în aplicare eficientă în Republica 

Moldova a diferitor convenţii şi acorduri ale ONU, îndreptate spre 

dezvoltarea comerţului mondial şi conexiunilor rutiere; 

b) punerea în aplicare a proiectelor IRU "Noua iniţiativă Euro-asiatică» 

(NELTI) şi Iniţiativa de autostradă-model”(MHI), ce vizează dezvoltarea 

rutelor existente şi crearea de noi rute internaţionale de transport prin 

teritoriul Republicii Moldova, ce ar trebui să contribuie la dezvoltarea 

relaţiilor comerciale dintre Asia, Europa şi pe pieţele majore ale lumii;  

c) dezvoltarea unui sistem multilateral de autorizaţii pentru transportul 

rutier în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră 

(OCEMN);  

d) colaborarea activă cu privire la realizarea Programului Uniunii 

Europene "Parteneriatul Estic", în ceea ce priveşte transportul rutier pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

e) schimbul de informaţii în vederea îmbunătăţirii şi facilitării 

transportului rutier internaţional, precum şi aplicării de tehnologii inovatoare 

în control şi management al traficului; 

f) elaborarea unor măsuri pe termen lung menite să îmbunătăţească în 

mod substanţial procedurile transfrontaliere, precum şi îmbunătăţirea 

fiabilităţii de transport rutier şi a siguranţei rutiere pe rutele de transport rutier 

internaţional; 

g) realizarea proiectelor pentru ridicarea nivelului profesionist a 

membrilor transportului auto internaţional al Republicii Moldova, precum şi 

în alte domenii. 

  



Articolul 3 

  

Părţile confirmă necesitatea dezvoltării şi îmbunătăţi transportului rutier 

internaţional între pieţele majore ale lumii, de-a lungul rutelor al Marelui Drum al 

Mătăsii, care trece prin regiunea OCEMN. 

  

Părţile vor elabora o listă de măsuri specifice pentru a crea condiţii 

favorabile pentru transportul rutier internaţional, cu scopul de a regulariza pe 

direcţia pe direcţia Europa - Caucazul de Sud - Asia Centrală, precum şi accesul la 

pieţele mondiale majore. 

  

Articolul 4 

  

Părţile menţionează progresele semnificative realizate în domeniul 

transportului rutier internaţional în Republica Moldova datorită sistemului TIR 

Republica Moldova, a cărui funcţionare este un exemplu de succes de parteneriat 

public-privat între Asociaţia Internaţională a Transportatorilor  Auto din Moldova 

(AITA), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi alte autorităţi 

oficiale ale Republicii Moldova. 

Luând în considerare cele menţionate, Părţile confirmă intenţia lor de a 

dezvolta în continuare cooperarea în domeniul transportului şi vamal, inclusiv 

promovarea sistemului de transport  de tip TIR, aprofundarea cooperării dintre 

operatorii de transport şi autorităţile competente ale Republicii Moldova, 

organizarea consultaţiilor regulate pe teme importante în domeniul sectorului de 

transport rutier, introducerea tehnologiilor moderne de informare, inclusiv 

dispozitive electronice de pre-declaraţii în cadrul TIR (TIR-EPD). 

  

Articolul 5 

  

Pentru implementarea cu succes a sarcinilor definite în prezentul 

Memorandum, Părţile vor organiza întâlniri corespunzătoare, conferinţe şi alte 

evenimente pentru a asigura cooperarea necesară în domeniul transportului rutier 

internaţional în regiunea Euro-Asiatică. 

   

Articolul 6 

  

În scopul punerii în aplicare a prezentului Memorandum,  Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republica Moldova şi IRU vor 

împuternici  respectiv, şi Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din 

Moldova  A.I.T.A.- membru al IRU, pe de o parte, şi Reprezentanţa Permanentă  a 

IRU în Eurasia, pe de altă parte, să elaboreze de comun acord a recomandărilor 

adecvate pentru prezentarea Părţilor. 

 

  

  



Articolul 7 

  

Prezentul Memorandum va intra în vigoare la data semnării acestuia, va fi 

valabil pentru cinci ani şi se reînnoieşte automat în fiecare următori 5 ani, dacă nici 

una dintre Părţi nu îşi declară intenţia de al denunţa prin notificare scrisă de cel 

puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei respective. 

Toate modificările la prezentul Memorandum pot fi efectuate numai prin 

acordul reciproc scris al Părţilor.  

Încheiat la  21 septembrie 2010, în Chişinău, Republica Moldova în 3 

exemplarele autentice, în limba de stat, engleză şi rusă, toate textele fiind egal 

valabile. 

  

  

 Pentru Ministerul Transporturilor 

 şi Infrastructurii Drumurilor 

 al Republicii Moldova  
  

  

Anatolie ŞALARU 

Ministru 

  

Pentru Uniunea Internaţională a 

Transporturilor Rutiere 
  

  

  

Martin MARMI 

Secretar General 

  

 
 


