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Raportul privind activitatea Directoratului Asociaţiei AITA  

pentru primul semestru al anului 2019 
 

Raportul pentru primul semestru al anului 2019 este întocmit în conformitate cu 

prevederile pct. 8.9.9. din Statutul Asociaţiei AITA. 

 

Pentru perioada dată de către Directoratul Asociaţiei AITA au fost întreprinse 

toate măsurile necesare privind buna funcţionare a Asociaţiei AITA, entităților 

înfiinţate de Asociaţia AITA şi cel mai principal - funcţionarea Sistemului TIR în 

Republica Moldova.  

 

Pe parcursul primul semestru al anului 2019 au fost eliberate 25037 de Carnete 

TIR Titularilor de Carnete TIR, iar în aceiaşi perioadă a anului 2018 – 24215 de 

Carnete, ceea ce constituie o creştere de 3,39%. Tot în perioada dată au fost restituite 

Asociaţiei 24919 Carnete TIR, din care 24865 au trecut controlul electronic. 

 

Directoratul a muncit activ la relansarea funcționalităţii modulului, prin 

sistemului IRU TIR-EPD care a avut loc preventiv pe data de 7 decembrie 2018,  la 

iniţiativa şi cu suportul Asociaţiei AITA, şi cu susţinerea Programului USAID 

Reforme Structurale în Republica Moldova în beneficiul Serviciului Vamal al 

Republicii Moldova şi considerăm că s-a soldat cu succes. 

 

La data de 2 aprilie 2019 la sediul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a 

avut loc evenimentul public de punere în deplină funcţiune a modulului de primire a 

pre-declarațiilor electronice prin aplicația Uniunii Internaționale a Transportului 

Rutier (IRU)TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) în cadrul Sistemului 

informațional „ASYCUDA World”, care este în deplină funcţiune din data de 18 

martie curent și se utilizează pe larg de transportatorii internaționali de mărfuri 

autohtoni şi de cei străini. La acest eveniment au participat şi unii membrii ai 

Consiliului AITA. 

 

De la punere în deplină funcţiune a modului dat au fost perfectate 5320 

Declarații prin aplicația TIR-EPD de către transportatorii noştri cea ce constituie 22% 

din numărul Carnetelor TIR eliberate de Asociaţia AITA. În aceeași perioadă către 

Serviciul vamal din Republica Moldova au fost depuse 2263 Declaraţii TIR-EPD de 

către operatori străini, care au tranzitat ţara noastră, sau care au transportat mărfuri 

pentru agenţii economici din Moldova. 

 

În perioada de raportare au fost perfectate dosarele a 18 operatori de transport, 

pentru a fi admişi la Sistemul TIR. Concomitent au fost verificate şi actualizate 38 

dosare a Titularilor de Carnete TIR, conform cerinţei expuse în raportul auditului 

IRU. Zilnic se perfectează şi se actualizează Baza de date AskTIRWeb cu datele 

privind camioanele incluse/excluse, datele privind Certificate de Competenţă 

profesională a şoferilor profesionişti instruiți să activeze în sistemul TIR, actualizarea 



   2 

 

bazei de date a Titularilor TIR privind adresa, datele de contact, email, raportul 

financiar, certificate de Competenţă profesională a managerilor (cca 23 întreprinderi).  

 

În perioada de 6 luni ale anului 2019 au fost examinate fizic 845 unităţi de 

transport şi perfectate CERTIFICATE de AGREERE cu eliberarea fotografiilor 

necesare, iar în aceiaşi perioadă a anului 2018 – 988 de Certificate, ceea ce constituie 

o scădere de 15 %. 

 

În perioada dată Directoratul a perfectat materialele necesare pentru 

desfășurarea ședințelor Consiliului AITA şi Adunării Generale a membrilor asociaţi. 

A fost organizată o ședință a Adunării generale a membrilor asociaţi și 6 şedinţe ale 

Consiliului AITA, unde s-au discutat mai multe probleme privind activitatea 

Asociaţiei AITA, activitatea companiilor fiice și alte chestiuni. Astfel, în baza 

Deciziei Consiliului au fost întrunite şedinţele de constituire a Consiliilor de 

conducere (de administrare) la entitățile înfiinţate de AITA şi deţine cotă parte în 

fondul lor statutar. Au fost finalizate modificate şi înregistrate în modul stabilit 

Statutele la „EURO-SERVICE” SRL, „VATRA-ELITA” SRL, iar „Profesioniştii 

Auto” SRL este în proces de lichidare, conform Hotărârilor Consiliului Asociației 

AITA. 

 

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2019 nu a parvenit nici o pre-notificare cu 

privire la neîncheierea operaţiunii TIR derulate sub acoperirea Carnetelor TIR, 

adresate de către Autorităţile vamale din diferite state Titularilor de Carnete TIR din 

Republica Moldova. 

Tot în această perioada au fost expediate 1012 Cereri de Reconciliere în format 

electronic prin intermediul AskTIR Web şi 68 de răspunsuri la Cererile de 

Reconciliere în format electronic a Carnetelor TIR prin intermediul 

TirCustomsPortal. 

 

În perioada dată au fost perfectate informaţiile solicitate (pentru Serviciul fiscal 

despre numărul Carnetelor TIR utilizate) pentru 47 Titulari de Carnete TIR. 

 

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2019 a fost efectuat controlul electronic a 24865 

Carnete TIR, a fost pregătite Invoice-urile şi transportate Carnetele TIR la Geneva 

pentru depozitare (la data de 01.02.2019 - 13000 Carnete TIR, la data de 05.04.2019 - 

9451 Carnete TIR). 

 

De menţionat este faptul că de regulă Titularii de Carnete TIR respectă 

Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea 

Carnetelor TIR, actele de bază ale IRU şi ale Asociaţiei AITA, însă nu sunt excluse şi 

cazurile când Titularii de Carnete TIR ignoră prevederile actelor menţionate. În 

scopul excluderii acestor cazuri Comisia de examinare a încălcărilor procedurii TIR a 

cercetat amănunţit fiecare caz în parte şi a aplicat, în cazurile în care era posibil, ca 

alternativă de la retragerea accesului de la Carnetele TIR alte măsuri de sancţionare.  
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Ca rezultat, pe parcursul primului semestru al anului 2019 Comisia de 

examinare a încălcărilor procedurii TIR s-a întrunit de 4 ori şi a luat decizii asupra 

abaterilor de la regimul TIR în timpul utilizării Carnetelor TIR comise de către 

Titularii de Carnete TIR, după cum urmează:  

- 147 Titulari de Carnete TIR avertizați prin poșta electronică pentru depășirea 

termenului limită de predare a Carnetelor TIR;  

- 37 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru depășirea termenului limită de predare 

a Carnetelor TIR (au returnat Carnetul TIR mai târziu de 159 zile din data 

eliberării acestuia);  

- 110 Titulari de Carnete TIR avertizați, fără a fi penalizați, pentru depășirea 

termenului limită de predare a Carnetelor TIR (care au returnat Carnetul TIR în a 

151-159 zi din data eliberării acestuia);  

- 95 Titulari de Carnete TIR avertizați prin poșta electronică pentru neînregistrarea 

vehiculului în baza de date a Asociaţiei AITA; 

- 15 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru neînregistrarea vehiculului în baza de 

date a Asociaţiei AITA; 

- 1 Titular de Carnete TIR penalizat pentru transportul mărfurilor fără Certificat de 

agreare;  

- 3 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru  transportarea alcoolului  (codurile HS 

22.07.10 și 22.08) sub acoperirea Carnetului TIR. 

- 4 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru predarea Carnetelor TIR fără 

declarațiile vamale ce constată încheierea operațiunii TIR;  

- 4 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru necompletarea „voleților” Carnetelor 

TIR;  

- 1 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru utilizarea Carnetelor TIR cu termenul 

de valabilitate expirat; 

- 2 Titulari de Carnete TIR penalizaţi pentru pierderea Carnetului TIR nefolosit;  

- 2 Titulari de Carnete TIR penalizați pentru pierderea Carnetului TIR folosit;  

- 2 Titulari de Carnete TIR penalizaţi pentru nepăstrarea integrității Carnetului TIR; 

- 2 Titulari de Carnete TIR penalizaţi pentru încălcări grave a procedurii TIR.  

Din cauza atitudinii neglijente a şoferilor până în prezent sunt frecvente cazurile 

de pierdere a Carnetelor TIR, inclusiv şi celor nefolosite. Astfel, pe parcursul 

perioadei ianuarie-iunie 2019 de către 4 titulari de Carnete TIR au fost comise în total 

6 cazuri de pierdere, dintre care 3 cazuri de pierdere a Carnetului TIR nefolosit. 

 

În prezent pe rol, în instanțele de judecată, sunt 2 dosare.  

AITA vs. Consiliul Concurenței privind contestarea hotărârii Consiliului 

Concurenței din 24.12.2015 de stabilire a încălcării Legii concurenței la selectarea de 

către AITA a asigurătorului național pentru sistemul TIR. Pe marginea cazului dat a 

fost pronunțată Hotărârea prin care s-a respins cererea de chemare în judecată a 

Asociației AITA. Hotărârea dată a fost atacată cu apel, dosarul fiind la etapa de 

judecare în instanța de apel. 
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SRL “Aleks Spediton” vs. AITA privind contestarea hotărârilor Adunării 

Generale a membrilor Asociației AITA din 28.06.2016, 22.07.2016 şi 30.08.2016. În 

dosarul respectiv AITA are calitatea de intervenient accesoriu, persoană interesată în 

dosar, însă fără un rol activ. Dosarul dat de mai mult timp se află la etapa dezbaterilor 

judiciare. 

 

La Curtea de Arbitraj de pe lângă Asociația AITA pe parcursul a 6 luni ale 

anului 2019 au fost înregistrate 2 cereri de arbitraj înaintate de către 2 agenți 

economici, privind recuperarea datoriilor, dintre care o cerere a fost examinată și 

emisă hotărârea, care se execută în instanțele competente, iar o cerere de arbitraj se 

află pe rol.  

 

În perioada dată în cadrul Asociației AITA au fost înregistrate mai mult de 270 

de adresări verbale şi scrisori, care au fost examinate în termenii stabiliţi. În această 

perioadă au fost remise 266 de adresări şi scrisori către diferite entități.  

Concomitent Directoratul Asociaţiei AITA, în timpul orelor de lucru primeşte în 

audienţă toţi operatorii de transport, care au probleme privind efectuarea 

transporturilor rutiere de marfă cu utilizarea Carnetelor TIR şi se implică activ în 

soluționarea lor.  

 

În perioada menționată, Administratorii şi colaboratorii Asociației AITA 

promovând lărgirea și liberalizarea transporturilor, au participat în cadrul Comisiilor 

mixte în domeniul transportului internațional: 

- moldo-italiană, 21-22 martie 2019; 

- moldo-ucraineană, 26-27 martie 2019. 
 

În rezultatul negocierilor din cadrul comisiei mixte moldo-italiană în domeniul 

transportului rutier International de mărfuri și pasageri s-a convenit asupra majorării 

cotei de autorizații pentru transport marfă pentru camioanele care corespund 

categorie EURO III. 

 

În cadrul ședinței moldo-ucraineană au fost discutate mai multe subiecte de 

importanță majoră: coordonarea cotei de autorizații pentru transportul rutier 

internațional, intrarea în vigoare a Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova 

și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina 

cu privire la comunicația internațională auto din 20.03.1993 (90 zile), intrarea în 

vigoare a Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri 

al Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina 

cu privire la comunicația internațională auto întocmit la Kiev la 12.04.2018 (acordul 

privind liberalizarea), etc. 

 

În perioada 05-08 februarie curent și 12-14 iunie curent, dl Ghenadie 

ȚAULEAN – Administrator AITA a participat la ședința Grupului de lucru privind 

problemele vamale care vizează transportul (WP.30) și ședința Comitetului de 

gestiune al Convenției TIR (AC.2) din cadrul Comisiei Economice Europene, unde 
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sunt puse in discuție activitățile de digitalizare a eTIR. La lucrările acestor reuniuni 

se lucrează asupra conținutului și se pregătește pentru aprobare Anexei nr. 11 a 

Convenției TIR privind trecerea la Carnetul electronic 

 

În perioada 05-08.03.2019, dl Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, a 

participat la ședința Comisiei IRU pentru afaceri vamale (CAD) și la cea de-a 6-a 

Conferință IRU/UE privind transportul rutier, cât și la atelierul IRU privind 

tahograful inteligent.  

 Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni privind modificarea 

Convenție TIR, propuneri de modificare a actelor de constituire, digitalizarea 

proceduri TIR, situația pentru transportul rutier în legătură cu Brexit și aderarea unor 

state la Convenția TIR. Foarte minuţios au fost discutate problemele privind decizia 

asociaţilor naţionale privind reglementarea de garanţiilor financiare şi garanţiilor 

speciale, care prevăd relaţiile dintre IRU, asociaţiile naţionale şi Deţinătorii de 

Carnete TIR, admiterea restituirii Carnetelor TIR către Asociaţiile naţionale pentru 

Carnetele TIR utilizate de subarendaşi şi prelucrarea lor conform regulilor utilizate la 

momentul restituirii. Digitalizarea procedurii TIR se efectuează în regim de pilot-

proiect dintre organele vamale din Turcia şi Iran, dintre Azerbaidjan, Georgia, 

Kazahstan şi Ucraina (Coridorul Batumi). Acest două coridoare pot fi unite prin 

Azerbaidjan şi am propus ca şi vama moldovenească să adere pentru a avea 

posibilitatea de introducere eTIR după ce a fost implementat la noi aplicaţia TIR-

EPD.  

Am fost rugați să discutăm cu organele competente naţionale privind susţinerea 

aprobării Anexe 11 a Convenţiei TIR la următoarea şedinţă AC.2. Membrii CAD au 

solicitat Secretariatului IRU să adreseze Comisie de calculare a plăţilor privind 

măsurile de stimulare şi descrierea lor în ASKTIRweb organului competent IRU şi 

răspunsul primit să fie adus spre cunoştinţa membrilor CAD. O problemă majoră a 

fost utilizarea modulului ITDB şi membrii CAD au susţinut IRU în chestiunea de a 

promova în organele ONU reglementarea privind divergențele dinte Deţinătorii de 

Carnete TIR şi datele din modulul ITDB şi executarea conformă a prevederilor Art.38 

din Convenţie. 

La ședința Comitetului IRU privind problemele sociale (CAS) au fost puse în 

discuţii mai multe chestiuni, inclusiv: proiectul de modificare a Acordului AETR, 

proiectul de modificarea a Regulamentului CE nr. 561/206 (timpul maxim de 

conducere zilnic şi săptămânal, pauzele minime şi odihnă zilnică) şi proiectul de 

modificarea a Regulamentul UE 165/2014 (poziţionarea prin intermediul 

tahografelor), proiectul de modificare a Directivei 2006/22/CE (detaşarea 

conducătorilor auto), proiectul de modificarea a Regulamentului CE 883/2004 

(coordonarea sistemelor de securitate).  

De comun cu IRU a fost susţinută idea e creare a Agenţiei Europene de 

Transport Rutier (ERTA), care va deveni o ramură operaţională a Consiliului 

European (CE) pentru un dialog dintre autoritățile naţionale, o platformă pentru 

cooperarea interministerială privind aplicaţia legislaţiei sociale şi a muncii în ramură. 

La şedinţa privind dialogul social sectorial al transportului rutier unde s-a 

discutat punerea în aplicare a mai multor elemente-cheie incluse în pachetul de 
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mobilitate 1, în special în partea ce priveşte normele de conducere şi odihnă a 

şoferului şi problema cabotajului. Concomitent s-au discutat şi instrumentele 

principale privind aplicarea tahografului inteligent şi factura CMR /e-CMR. A fost 

susţinută propunerea IRU privind conlucrarea cu Federaţia Lucrătorilor din Transport 

(EFT) privind abordarea deficitului de şoferi şi consultarea permanentă dintre 

instituţiile date privind politicile sociale în domeniu dat. 

Participarea la atelierul dedicat exclusiv membrilor IRU privind tahografele 

inteligente şi demonstrarea ecosistemelor lor de aplicaţii cum ar fi smartphone-uri, 

software-uri analitice şi de monitorizare, simulatoarele şi softurile analitice unde s-a 

decis că aceste tahografe inteligente vor fi introduse în țările membre UE din data de 

15 iunie 2019. Pentru noi a fost principal şi am susţinut ideia, că pentru ţările non UE 

introducerea obligatorie a acestor tahografe inteligente să fie făcută după o perioadă 

de tranziție de maximum 4 ani, ceia ce ar permite trecerea treptată la utilizarea 

tahografelor inteligente și neadmiterea stopării dezvoltării transportului rutier între 

țările membre UE și țările non-membre UE, şi am susţinut solicitarea către  

Secretariatul UNECE, că implementarea tahografelor inteligente pentru ţările non-

membre UE să fie obligatorie doar pentru autovehiculele la prima înregistrare 

(autovehiculele noi), şi de a nu susține propunerea care prevede, că activarea 

tahografelor inteligente să fie efectuată doar la sediile producătorilor și în prezența 

titularului cardului, deoarece aceasta va aduce inevitabil la cheltuieli majorate pentru 

deținătorii de autovehicule şi am susţinut propunere care prevede, că se permite 

producătorilor de autovehicule o posibilitate temporară de minimum 1 an să activeze 

tahografele inteligente în țara de fabricație, înainte de încheierea unui acord final 

privind viitorul Apendicelui 1C din Acordul AETR. 

 

În perioada 07-10.05.2019, dl Mihail USATÎI – Președintele AITA și dl 

Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, au participat la ședința Comitetului 

pentru comunicații IRU cu țările Eurasiei (KC-EA), la reuniunea Consiliului IRU 

pentru transportul de mărfuri (CTM) și la Adunarea Generală IRU. 

În cadrul discuţiilor cu responsabilii din IRU şi în cadrul discuţiilor la şedinţa 

Comitetului de legătură IRU cu ţările eurasiatice (CS EA) au fost discutate 

chestiunile privind implementarea şi punerii în deplină funcţiune a modulului de 

primire a pre-declarațiilor electronice prin aplicația Uniunii Internaționale a 

Transportului Rutier (IRU) TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) în cadrul 

Sistemului informațional ”ASYCUDA World”, şi despre deplina funcţiune din data 

de 18 martie curent. O altă problemă discutată a fost practica implementării e-TIR şi 

e-CMR, despre care au fost discuţii la şedinţa Consiliului Transporturi de mărfuri al 

IRU (CTM) şi la Adunarea Generală IRI (AG). 

Alte problemele discutate au fost:  

- Sistematizarea funcţionalităţii modulului de primire a pre-declarațiilor 

electronice prin aplicația Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) TIR-

EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration)  în cadrul Sistemului informațional  

”ASYCUDA World” al Serviciului Vamal din Republica Moldova; 

- Măsurile ce se impun privind stoparea căderii vânzării numărului de Carnete 

TIR şi adoptarea unor măsuri ce vor duce la majorarea vânzărilor; 
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- Rezultatele primei curse cu utilizarea Carnetului TIR la efectuării transportului 

în/din China; 

-  Aderarea ţării noastre la proiectul pilot e-TIR (Ucraina, Georgia, Turcia şi 

Kazahstan) pentru implementarea în Republica Moldova a modulului e-TIR şi e-

CMR şi care au fost discutate la şedinţa Consiliului Transporturi de mărfuri al IRU 

(CTM) şi la Adunarea Generală IRI (AG); 

- posibilitatea schimbului de autorizaţii BSEC-Permis dintre ţările bazinului 

Mării Negre prin intermediul sistemului electronic (autorizații electronice şi nu pe 

suport de hârtie), unde Republica Moldova şi Turcia sunt examinate ca ţări cu 

posibilitatea de organizare a unui proiect-test în acest sens; 

- actualizarea strategică privind deficitul de şoferi profesionali care activează în 

transport marfă; 

- implementarea tahografului inteligent SMART din 15 iunie 2019 pentru ţările 

UE; 

- poziția IRU şi a ţărilor semnatare a Convenţiei TIR privind susţinerea şi 

adoptarea  Anexei 11 (digitalizarea e-TIR); 

- strategia de decarbonizare a transportului rutier; 

Deciziile şi recomandările aprobate de Consiliului Transporturi de mărfuri al 

IRU (CTM) şi de Adunarea Generală IRI (AG) sunt luate ca bază în activitatea 

Asociaţiei AITA. 

 

În perioada 27-28 mai curent, dl Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, a 

participat la evenimentul privind vizita la punctul de trecere vamală bulgară-turcă 

(Capitan Andreevo/Kapîcule) în scopul schimbului de experienţă şi evaluării timpului 

de așteptare la trecerea frontierei, infrastructurii și procedurilor vamale, cât și la cea 

de-a 35-a Adunare Generală BSEC-URTA, care au avut loc în or. Istanbul (Turcia), 

și unde sau analizat barierele non-fizice şi posibilitățile facilitării fluxului de transport 

rutier între țări. 

Pe ordinea de zi a Adunării Generale BSEC-URTA au fost incluse mai multe 

chestiuni legate de transportul rutier de mărfuri din regiune. Concomitent a fost 

examinată şi aprobată  darea de seamă a Consiliului BSEC-URTA, au fost discutate 

problema decarbonizarea transporturilor comerciale, informați privind autorizațiile 

BSEC-permis, deficitul de conducători auto, dezvoltarea Centrului de arbitraj de la 

Istanbul, dezvoltarea proiectului BSEC-URTA privind asigurarea CMR, etc. 

La propunerea Secretariatului BSEC-URTA dl Dumitru ALBULESA a fost ales 

în grupul de auditori la BSEC-URTA pentru următorii ani, iar la propunerea 

Asociaţiei AITA BSEC-Permis va perfecta o scrisoare către organele competente din 

ţările membre privind iniţierea procedurii de eliberare a autorizaților în mod 

electronic (la prima etapă autorizațiile BSEC-Permis, iar mai apoi toate autorizațiile 

dintre ţările BSEC). 

 

În perioada 29-30.05.2019, dl Dumitru ALBULESA – Administrator AITA, a 

participat la evenimentul privind cea de-a 9-a sesiune a Consiliului Coordonator de 

Transport a Comunității Statelor Independente, care a avut loc în or. Rostov pe Don 

(Federația Rusă). În cadrul vizitei au fost purtate discuţii cu conducerea 
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Departamentului transport rutier din cadrul Ministerului de Transport din Federaţia 

Rusă privind majorarea cotei de autorizaţii pentru transportatorii noştri şi urgentarea 

petrecerii comisiei mixte moldo-ruse. 

 

La data de 22 martie 2019, dl Vitalie POPA - șef secția juridică, legislație 

vamală, garanții, pretenții și cadre, a participat la seminarul de informare în domeniul 

Legislației muncii ”Particularitățile acordării concediilor anuale și sociale. Aspecte 

practice privind calcularea și achitarea îndemnizațiilor de concediu, prestațiilor de 

asigurări sociale”, petrecut în cadrul Centrului de Instruire și Dezvoltare ”Intelect 

Center”. 

 

În perioada 18-19, 23-24 aprilie 2019, Asociația AITA de comun cu 

reprezentanții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, au organizat 

cursuri de instruire pentru membrii AITA cu genericul ”Utilizarea sistemului 

electronic de declarare prealabilă TIR-EPD”. Este de menționat faptul, că la cursul 

menționat au participat peste 100 de persoane (4 grupuri câte 25 de persoane). Aceste 

cursuri au fost finanţate în total de Programul USAID, care a inclus arenda sălii de la 

CIPTI şi onorarul lectorilor, editarea Manualului şi Certificatului de absolvire,  cofe-

break şi prânzul pentru participanţi. 

 

La inițiativa Asociației AITA, la data de 23 ianuarie 2019, de către Ministerul 

economiei și Infrastructurii a fost organizată o ședință de lucru cu reprezentanți din 

cadrul AITA și membrii, cu tematica ”Elaborarea unei foi de parcurs privind 

colaborarea dintre MEI și AITA pentru anul 2019, în vederea realizării obiectivelor 

stabilite în domeniul transportului rutier”. În cadrul ședinței, de către reprezentanții 

AITA au fost abordate șase subiecte principale care țin de dezvoltarea domeniului 

transportului rutier internațional.  

 

În perioada dată, cele mai importante scrisori adresate organelor competente din 

Republica Moldova țin de îmbunătățirea activităţii operatorilor de transport, inclusiv: 

 

Prin scrisoarea din 24.01.2019, Asociația AITA a prezentat propuneri pentru 

elaborarea obiectivelor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020, care 

prevede diminuarea taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 

înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcina 

masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (modificarea Anexei 

nr.3 Titlul IX din Codul fiscal). 

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 21.03.2019, conform Deciziei Consiliului 

AITA dl Dumitru ALBULESA – Administrator AITA a fost delegat în cadrul 

Consiliului Consultativ în domeniul transporturilor rutiere de pe lângă Ministerul 

Economiei și Infrastructurii. Consiliul dat s-a întrunit de mai multe ori unde au fost 

puse în evidenţă mai multe chestiuni privind transportul rutier: eliminarea termenului 

de 90 de zile de şederea într-o perioadă de 180 de zile pentru şoferii profesionali, 
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liberalizarea tranzitului pe teritoriul Ucrainei pentru transport marfă cu camioane 

EURO-3 şi mai ecologice şi sigure, etc. 

 

Prin scrisorile Asociației AITA din 26.03.2019 și din 19.06.2019, Directoratul a 

solicitat Ministerului Economiei și Infrastructurii, să ia în regim de urgență măsuri în 

vederea soluționării problemei ce ţine de majorarea cotelor de autorizați cu Federația 

Rusă.  

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 02.04.2019, din partea Asociației a fost 

desemnat dl Petru MITITIUC - șef secția relații externe, legislație, protocol și servicii 

secretariat, în vederea participării la elaborarea și definitivarea proiectului hotărârii de 

Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la inspecția tehnică periodică a 

vehiculelor rutiere. 

 

Prin scrisoarea din 09.04.2019, Asociația AITA a examinat și prezentat 

Ministerului Economiei și Infrastructurii, avizul la proiectul Strategiei de cheltuieli pe 

sectorul transporturi și infrastructura drumurilor pentru anii 2020-2022. 

 

La data de 7 mai 2019, Asociația AITA, la inițiativa Ministerului Economiei și 

Infrastructurii, a participat la ședința de lucru cu tematica: ”Recalcularea cheltuielilor 

de transport de către Serviciul Vamal pentru importul bunurilor efectuat de către 

agenții economici”. 

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 14.02.2019, s-a prezentat avizul cu 

propuneri și obiecții la proiectul Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri 

perisabile și ușor alterabile, (elaborat de către colaboratorii Asociației AITA cu 

ajutorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova). 

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 20.02.2019, a fost delegat dl Dumitru 

ALBULESA – Administrator AITA, în vederea elaborării de către Ministerul 

economiei și Infrastructurii a Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și 

bagaje. 

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 15.03.19, au fost prezentate Ministerului 

Economiei și Infrastructurii poziţia Asociaţiei şi propuneri argumentate pe marginea 

setului principiilor de reconciliere a regimului AETR, care urma să fie prezentat de 

către minister Comitetului UE de legătură pentru transportul de mărfuri (CLTM) şi 

Comisiei de Supraveghere a  Afacerilor Sociale (CAS).  

 

La data de 26 aprilie 2019, membrii Directoratului Asociația AITA, de comun 

cu reprezentanții Programului USAID pentru Reforme Structurale în Moldova, au 

participat la Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul mesei rotunde cu 

tematica: Servicii de expediție și cadrul normativ ce urmează a fi elaborate pe acest 

domeniul. Este de menționat faptul, că la inițiativa Asociației AITA, Programul 
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USAID pentru Reforme Structurale în Moldova, a acceptat elaborarea proiectului de 

Lege la această tematică, care la moment este în derulare. 

 

La data de 17 mai curent, la sediul Asociației AITA a avut loc o ședință de lucru 

cu reprezentanții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, unde în 

cadrul şedinţei s-au discutat următoarele chestiuni: 

- Procesul de utilizarea a modulului de primire a pre-declarațiilor electronice 

prin aplicația Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) TIR-EPD (TIR – 

Electronic Pre-Declaration)  în cadrul Sistemului informațional  ”ASYCUDA 

World”, repus în funcțiune cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în 

Moldova și experiența transportatorilor internaționali de mărfuri (autohtoni și străini) 

în utilizarea TIR-EPD; 

- Acțiunile necesare pentru implementarea în Republica Moldova a procedurilor 

digitale e-TIR și e-CMR; 

- Dezvoltarea sistemului informațional „e-Autorizație Transport” privind 

repartizarea autorizațiilor de către Agenţia Naţională Transport Auto ANTA; 

- Dezvoltarea centrului logistic din strada Pruncul, Chișinău; 

- Examinarea posibilităților Programului de a susține dezvoltarea softului 

destinat schimbului autorizațiilor de transport dintre Republica Moldova şi Turcia, și 

posibila extindere în regiunea BSEC; 

- Examinarea posibilității de dezvoltare a aplicaţiei digitale privind rândurile 

electronice la trecerile vamale și practica altor state, inclusiv Estonia; 

- Examinarea structurii-cadru pentru proiectul actului privind expediţia şi 

logistica în transporturi. 

 

Prin scrisoarea din 25.04.2019, Asociația AITA s-a adresat Ministerului 

Economiei și Infrastructurii în vederea inițierii unei inițiative  legislative în vederea 

diminuării cotei taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 

înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină 

masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise. Această adresare a 

fost expediată şi Ministerului Finanţelor pentru a fi inclus în politica fiscal-bugetară 

pentru anul 2020. 

 

La data de 14.05.2019, dl Petru MITITIUC - șef secția relații externe, legislație, 

protocol și servicii secretariat, a participat la atelierul de lucru organizat de către 

Fundația Europeană pentru formare, cu genericul: ”CS în Moldova: Oportunități, 

provocări și propuneri pentru planul dezvoltării continue”, în or. Chișinău. 

 

Prin scrisoarea din 20.05.2019, dl Petru MITITIUC - șef secția relații externe, 

legislație, protocol și servicii secretariat, a fost delegat în cadrul Comitetului Tehnic 

CT 34, din cadrul Institutului de Standardizare din Moldova. 

 

De comun cu reprezentanții UNTRR, Asociația AITA s-a implicat activ în 

soluționarea problemei ce ține de jafurile avute loc pe teritoriul României față de 

transportatorii moldoveni (scrisoarea din 31.05.2019). 
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În perioada lunii iunie (17, 20-27.06.2019), dl Petru MITITIUC - șef secția 

relații externe, legislație, protocol și servicii secretariat, a fost delegat din partea 

Asociației în calitate de membru al Comisiei pentru evaluare și calificare la 

specialitatea Organizarea Traficului de mărfuri și pasageri, din cadrul Centrului de 

Excelență în Transporturi. 

 

Prin scrisoarea Asociației AITA din 04.04.2019, din partea Directoratului AITA 

au fost delegate trei persoane în grupul de lucru în vederea extinderii aplicării 

declarațiilor electronice prealabile TIR-EPD și gestionarea acestora sub aspectul 

analizei de risc. 

 

Conform contractul semnat dintre Serviciul Vamal cu firma „BASS SYSTEMS” 

SRL şi Asociaţia AITA privind adoptarea modulului „Carnet TIR” al Sistemului 

Informaţional „ASYCUDA WORLD”, şi după relansarea la 2 aprilie curent a pre-

declarării electronice prin modulul TIR-EPD în sistemului informatic de procesare a 

declarațiilor vamale ”ASYCUDA World” cu susținerea Programului USAID 

Reforme Structurale în Moldova în beneficiul Serviciului Vamal al Republicii 

Moldova. Iniţial, cheltuielile de restabilire a modulului TIR-EPD au fost achitate în 

mărime de 75% (34 200 Euro) de către Programului USAID  şi de către Asociația 

AITA în mărime de 25% (11 400 Euro). Suma avansului achitat de Asociaţia AITA a 

fost restituit la contul Asociaţiei la data de 16.05.2019. 

 

În această perioadă Directoratul AITA negociază cu Serviciul Vamal pentru 

alinierea Republicii Moldova la proiectul-pilot privind e-TIR, care prevede 

digitalizarea procedurii TIR pentru a facilita operațiunile de transport la care participă 

ţările Ucraina, Georgia, Turcia şi Kazahstan. 

 

Dat fiind faptul că Asociaţia AITA este una dintre cele mai mari asociații în 

utilizarea procedurii TIR în Eurasia, la 26 aprilie a fost organizată de IRU o 

conferință video, unde sau pus în discuție evaluarea de către profesioniștii din AITA 

a situației actuale pe piața transporturilor internaționale cu folosirea carnetelor TIR și 

perspective pentru dezvoltarea ulterioară a acesteia. 

 

Conform datelor statistice pentru 6 luni ale anului 2019 difuzate de Uniunea 

Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) Asociaţia AITA ocupă locul 2 dintre 

cele 10 ţări CSI după numărul de Carnete TIR procurate de la IRU, sau locul 5 dintre 

cele 62 de asociaţii naţionale-membre IRU.  

 

Asociaţia AITA ocupă locul 2 dintre ţările CSI după numărul de Carnete TIR 

eliberate Titularilor de Carnete, sau locul 6 dintre cele 62 de asociaţii naţionale.  

 

În perioada dată Asociaţia nu a primit nici o pretenţie din partea IRU şi nici din 

partea organelor vamale din Moldova nu a fost înaintată nici o pretenţie. Din anii 

precedenţi la IRU se află la examinare 3 pretenţii.  



   12 

 

 

Transmiterea datelor către SafeTIR se efectuează de către Asociaţia AITA în 

mărime de 71% în ziua încheierii operațiunii TIR, iar termenul mediu calculat de IRU 

pentru toate asociaţiile naţionale este de 80%. Totodată transmiterea datelor către 

SafeTIR în timp de o zi după încheierea operaţiei TIR este în mărime de 99%, pe 

când  termenul mediu calculat de IRU pentru toate asociaţiile naţionale este de 88%. 

Perioada medie de transmitere a datelor calculat pentru Asociaţia AITA este egală cu 

0,4 zi în situaţia când termenul mediu calculat de IRU pentru toate asociaţiile 

naţionale este de 3,3 zi.  

 

Darea de seamă privind situaţiile financiare şi realizarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru şase luni ale anului 2019 este prezentat separat în anexă. 

 

Directoratul permanent asigură funcționarea în întregime a rețelei locale, 

conectarea domeniului Asociației AITA la serviciul Internet, interconectarea stațiilor 

de lucru și a echipamentului de rețea, a serverelor, precum şi instalarea și înnoirea 

programelor „antivirus” cea ce permite asigurarea securităţii datelor şi buna 

funcţionare a tehnologiilor informaționale.  

 

In semestrul întâi a anului în curs a fost achiziționată tehnica de calcul şi 

produse soft în valoare de 48.5 mii lei, ceea ce nu depăşeşte limita surselor financiare 

prevăzute la rubrica „investiţii în active pe termen lung” în bugetul aprobat pentru 

anul 2019. 

 

O atenţie deosebită este evidența accesărilor la baza de date a Asociației AITA 

şi asigurarea funcționalității și a securității datelor ei. 

 

O parte de informaţie este amplasată pentru vizionare publică pe pagina WEB a 

Asociaţiei (www.aita.md), iar o altă parte (procesele verbale, altă informaţie de uz 

intern) pe partea privată, destinată exclusiv membrilor Asociaţiei.  

 

Scrisorile cu caracter comun ce ţin de activitatea transportatorilor – membri ai 

Asociaţiei AITA, precum şi răspunsurile primite de la autorităţi sunt publicate pe 

pagina WEB al Asociaţiei pe partea privată, destinată membrilor Asociaţiei. 

 

Pe rețeaua de socializare Facebook este amplasată pagină Asociației unde se 

publică informaţii de ordin public, despre activitatea transportatorilor şi informaţii 

necesare pentru desfăşurarea buna a activităţii. 

  

La solicitarea unor operatori de transport pe aplicaţia Viber este creat un grup  

de utilizatori din rândurile operatorilor de transport – membri ai Asociaţiei cu 

denumirea „Asociația AITA” unde transportatorii înregistrați au posibilitatea să facă 

foarte operativ schimburi de informaţii şi propuneri pe problemele curente. 

http://www.aita.md/

