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Stimate Domnule ministru Vasile BOTNARI, venim cu acest apel într-o 
perioadă foarte dificilă pentru transportatorii autohtoni. Avem înţelegerea 
necesităţii exercitării  unui control adecvat asupra ramurii transportului rutier, 
asigurării unei ordini de fapt şi de drept în domeniu şi asigurării siguranţei traficului 
rutier. Acestea fiind caracteristici esenţiale unei activităţi adecvate. 

Însă ne dorim ca balanţa dintre control şi activitate rutieră să fie una 
echilibrată, transparentă şi accesibilă. Menţinerea acesteia nu poate fi una 
unilaterală într-o societate democratică. Opinia operatorilor rutieri urmează a fi 
auzită şi luată în calcul de fiecare dată cînd îi priveşte nemijlocit, ci nu doar ascultată. 
Dialogul dintre minister şi transportatori există, salutăm acest lucru, dar avem nevoie 
de o implicare adevărată în deciziile ce vizează soarta ramurii. 

 Principalii factori care afectează ramura sunt: 
1. Situaţia geopolitică din regiune a generat o criză economică în 
lanţ pentru toate ţările în care activăm. Scăderea activităţii economice 
per ansamblu generează implicit o scădere a numărului de transportări. 
Pieţele tradiţionale devin inaccesibile. Vehiculele staţionează, 
personalul nu iese în rute, salariile şi impozitele nu se achită. Suferă şi 
domeniile conexe ca deservirea tehnică sau vînzările de accesorii. 
2. Necompetitivitatea – transportatorii autohtoni sun puşi în 
condiţii inegale cu cei de peste hotare. Preţul vînzării autorizaţiilor 
CEMT (ITF) şi a celor bilaterale  sunt cu mult mai mari decît media în alte 
ţări. Agenţia ANTA vinde autorizaţiile bilaterale cu zeci (15-50) de EURO 
şi sute de EURO - CEMT-ul (700). Pe cînd în ţările vecine vorbim de cîţiva 
EURO pentru bilaterale şi zeci de EURO pentru CEMT, sau fără a se face 
vre-o diferenţă după tipul autorizaţiei. Astfel, în cazul cînd celelalte 
componente ale preţului unei transportări sunt comparabile, 
transportatorul autohton este defavorizat la acest capitol, fiind nevoit 



ori să activeze la limita rentabilităţii, avînd riscuri enorme, ori să nu mai 
activeze. Transportatorii autohtoni pierd teren în faţa concurenţilor. 
Pierderile de pieţe şi clienţi sunt greu de recuperat. Dumping-ul 
transportatorilor din ţările vecine este unul foarte puternic, noi rezistăm 
cu greu. La toate acestea se adaugă lipsa de transparenţă în procedura 
de eliberare a autorizaţiilor, fapt care stîrneşte nemulţumire în rîndul 
transportatorilor. 
3. Codul transporturilor rutiere – adoptarea acestuia sa făcut fără a 
ţine cont de propunerile şi obiecţiile transportatorilor. Principala 
problemă la acest capitol fiind necesitatea demonstrării capacităţii 
financiare care a fost instituită fără a ţine cont de prevederile Acordului 
de Asociere cu UE conform căruia, pentru aplicarea acestor prevederi, 
urma să fie acordat un termen de 2 ani. Se încearcă supunerea licenţierii 
toată ramura transportului inclusiv in interes personal, fără a estima 
suficient impactul social al cazului. 
4. ANTA  - acordarea de atribuţii excesive. Această instituţie va 
inhiba atribuţii importante de autorizare, control şi sancţionare. Fiind 
una de autofinanţare, anticipăm riscuri foarte mari la capitolul suplinire 
a bugetului ANTA, din contul unor amenzi derivate în mare parte din 
ambiguităţile legislative. 
5. Lipsa controlului riguros asupra activităţii transportatorilor 
străini pe teritoriul R. Moldova, în vederea neadmiterii utilizării 
frauduloase a autorizaţiilor. Introducerea achitării impozitului pentru 
utilizarea drumurilor R. Moldova pentru transportatorii străini. 
6. Tergiversarea implementării proiectelor internaţionale la 
capitolul facilitarea trecerii frontierelor de stat şi a comerţului. De mai 
mult timp se discută privind implementarea proiectelor IRU: TIR-EPD , 
TIR+ şi a culoarelor de tranzit. De trecut la realizarea rezoluţiei ONU 
A/RES/69/213 din 19.12.2014. 
7. Capacitatea limitată de trecere a posturilor vamale a frontierei 
de stat. Se impune construcţia de benzi suplimentare în vederea 
realizării mai multor proiecte internaţionale de facilitare a trecerii peste 
frontiera de stat şi minimizarea fenomenului cozilor care ajung a fi de 
kilometri. Se impune construcţia unor benzi dedicate pentru culoarele 
TIR-EPD. 
8. Lipsa infrastructurii ce ar asigura condiţii adecvate pentru 
respectarea Convenţiei AETR. În ţară practic nu există parkinguri ce ar 
corespunde condiţiilor necesare de staţionare. Pe de o parte condiţii 



pentru conformare cerinţelor nu sunt, pe de altă parte, avem amenzi 
considerabile. 
9. Direcţionarea improprie a impozitelor rutiere pentru reabilitarea 
drumurilor. Începând cu anul 2012 Fondul Rutier constituie mai mult de 
1 miliard lei. Transportatori nu au simţit o îmbunătăţire esenţială al 
stării drumurilor. Ne dorim ca banii achitaţi de către transportatori şi 
automobilişti tot în folosul lor să fie. Nu putem miza continuu pe 
finanţare externă la acest capitol. Se impune un control al societăţii 
privind finanţarea infrastructurii drumurilor. 
10. Restituirea TVA – urgentarea acestui proces care durează luni de 
zile ar permite operatorilor să dispună de mijloace circulante şi să-şi 
planifice mai eficient dezvoltarea. 
11. Costul exagerat  al asigurării „cartea verde” – care în R. Moldova 
este de cîteva ori mai mare decît în alte state. Acest fapt are un impact 
negativ asupra formării preţului transportării.  
12. Combustibil – costul acestuia în R. Moldova nu este ajustat la 
modul adecvat cotaţiei preţului petrolului la bursele internaţionale. În 
ţările europene însă, aceasta se întîmplă regulat. Mai mult ca atît am 
dori elaborarea unui mecanism de reeşalonare a achitării pentru 
combustibilul consumat. 
13. Imposibilitatea utilizării banilor primiţi peste hotare pentru 
efectuarea cursei. Această problemă este una acută în situaţia de criză, 
cînd operatorii nu au suficiente mijloace circulante. Aceşti bani ar putea 
fi folosiţi nemijlocit pentru efectuarea următoarelor curse, fără a avea 
pierderi inutile pentru transferuri.  
 

  Solicităm: 
1. Reeşalonarea termenului de demonstrare a capacităţii financiare 
pentru licenţiere cu 2 ani. 
2. Revizuirea în mod de urgenţă a costului autorizaţiilor şi 
readucerea acestuia la parametri acceptabili. 
3. Schimbarea formulei de utilizare a autorizaţiilor CEMT din 3+1 în 

42 de zile. 

4. Urgentarea implementării unui mecanism cu adevărat 
transparent de eliberare a autorizaţiilor, independent de factorul uman. 
5. Aducerea în concordanţă a reglementărilor naţionale cu 
angajamentele internaţionale. 



6. Implicarea activă a MTID în implementarea proiectelor 
internaţionale la capitolul facilitarea trecerii frontierelor de stat şi a 
comerţului, precum şi a proiectelor de infrastructură. 
7. Implementarea la justa valoare a proiectului internaţional 
TRACECA. 
8. Elaborarea unui cadru normativ pentru perfectarea nestingherită 
a reexportului. 
9. Modificarea mecanismului de repartizare a fondului rutier. 
10. Urgentarea procedurii de restituire a TVA. 
11. Revizuirea per ansamblu a politicilor ministerului în vederea 
acordării unei susţineri reale transportatorilor.  

 
 
 

Preşedinte AITA                                                   Grigore BERNAVSCHI 


