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Domnului Dumitru URSU, 

Preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova 

Stimaţi domni ,  

Pe data de 5 martie curent, în cadrul seminarului privind „Criza economică şi 

problemele transportului rutier”, cu participarea membrilor Uniunii, Asociaţiei 

Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) şi Asociaţiei 

Transportatorilor Auto de Călători din Moldova (ATACM), precum şi 

reprezentanţilor Agenţiei Transporturi, Ministerului  Economiei şi Comerţului, 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Băncii Naţionale din Moldova, Serviciului 

vamal şi a conducerii „Agenţiei Naţionale Transport Auto” (ANTA) au fost expuse 

mai multe propuneri şi solicitări legate de activitatea transportatorilor rutieri.  

În cadrul acestui seminar s-a constatat, că în situaţia crizei financiare şi 

economice, care a afectat toate ramurile economiei, majoritatea autovehiculelor 

transportatorilor rutieri internaţionali de mărfuri staţionează din lipsa comenzilor 

pentru transport. După datele statistice şi cele estimate de noi, parcursul mărfurilor 

şi volumul transportărilor de mărfuri în ultimul timp a scăzut de cca 2 ori. 

Pentru a micşora impactul crizei mondiale asupra transportatorilor rutieri din 

Republica Moldova intervenim către Dvs.  cu rugămintea de a organiza o întâlnire 

de lucru cu participarea specialiştilor Băncii Naţionale a Moldovei, Asociaţiei 

Băncilor din Moldova, reprezentanţi ai băncilor comerciale, Asociaţiilor AITA şi 

ATACM şi conducerii Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor pentru a pune în 

discuţie următoarele probleme: 

1.  Simplificarea procedurii de repatriere a surselor valutare şi a modului 

de declarare şi de utilizare a numerarului încasat în afara hotarelor Republicii 

Moldova pentru serviciile prestate de transportatorii autohtoni; 

2. Menţinerea de către băncile comerciale a ratei dobânzilor la creditele 

primite de transportatorii rutieri la nivelul negociat la momentul acordării lor;  

3. Posibilitatea reeşalonării de către băncile comerciale a plăţilor pentru 

creditele primite în dependenţă de istoriile de credite a clientului. 

 

Cu stimă, 

 

Co-preşedintele UTD                    Vladimir FLOREA 


