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REGULAMENT 

CU PRIVIRE LA SANCTIUNIL E APLI CATE 

i N CAZUL INC A-LCARII PRO CEDURlI TIR 

In scopul exe cutar ii neconditionate a prevederilor Conventiei TIR si a altor acte de baza ale IRU 
Asociatia "A rTA" este In drept sa aplice urmatoarele sanctiuni: 

I Pentru pierderea Carnetului TIR se aplica 0 sanctiune eco nornica (penalitate) in marime de 50 
dolari SUA, pentru fiecare Carnet TIR. 

2. Pentru pierde rea Ca metului TIR nefolosit sau folosit, tara confinnare electronica sau tara alte 
probe concludente privind descarcarea operatiunii TIR , se depune 0 garan tie financiara 
suplimentara in surna de la una mie plna la saizeci mii dolari SUA , si/sau poate f suspendat 
temporal' sau defin itiv de la regimul TIR. 

3. In cazul retragerii autoriza tiei de catre organele vamale, accesul intreprinderii la Carnete TIR 
se retrage. 

4. La stabilirea faptului transmit erii Carnetului TIR unor terre persoane (ca re nu sunt membri ai 
Asociatiei) Titularul de Camete TIR achita 0 sanctiune economics (penalitate) In marime de 
pana la 500 de dolari SUA si/sau poate fi suspendat tempo ral' sau definitiv de la regimul TIR. 

5. Pentru depasirea termenului limita de predare a Carnetului TIR se aplica 0 sanctiune 
econornica (penalitate) In marim e de l dolar SUA pentru fiecare zi de intriziere , dupa 30 zile 
calculata din momentul expirarii termenului de valabilitate a Cametului TIR. 

6. Pentru transportul marfurilor tara "Ce rtificat de agreare" al vehiculului sau cu termenul de 
valabilitate expirat se aplica 0 sanctiun e economics (penalitate) In marirn e 100 dolari SUA. 

7. Pentru transportarea marfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR cu vehiculul ce nu este 
inreg istrat In baza de date, sau este inregistrat pe alt membru al Asociatiei, se aplica 0 sanctiune 
econornica (penalitate) In marim e de pana la 100 dolari SUA pentru fiecare caz. 

8. Pentru completarea incorecta sau necompl etarea Cametului TIR se aplica 0 sanctiune 
econornica (penalitate) 111 marime de 10 dolari SUA pent ru fiecare rubrica. 

9. Pentru predarea Cametului TIR tara scrisoarea de trasura CM R sau a altor acte care ateste 
incheierea/descarcarea operatiunii TIR sau a copiilor aces tora se aplica 0 sanctiune economica 
(penalitate) In marirne de 20 de dolari SUA, pentru fiecare Came t TIR . 

10. Pentru neinformarea Aso ciatiei In timp rezonabil (timp de 10 zile lucratoare) despre orice 
pierdere, orice furt, retinere sau distrugere a Carnetului TIR, cit si pentru neinformarea despre 
orice incident legat de descarcarea corecta a Carnetului TIR se aplica 0 sanctiune econornica 
(penalitate) In marime de la 50 pana la 100 dolari SUA. 



11. Pentru admiterea la transportarea marfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR a soferilor care 
nu sunt In baza de date a Asociatiei, sau care nu au fost supusi instruirii 0 data in trei ani se 
aplica 0 sanctiune econornica (penalitate) in marime de 20 dolari SUA. 

12. In cazurile transportarii sub acoperirea Carnetului TIR : 

- a alcoolului si produselor derivate (codurile HS 22.07.1 0 si 22.08); 

- a tutunului si produselor derivate (codurile HS 24.02.10, 24.02 .20 si 24.03.10) ; 

valabilitatea Carnetului TfR a fost modificata de Titular; 

- efectuarea transportarii TIR cu Carnet TIR luat la evidenta de catre prima varna de plecare dupa 
expirarea termenului de valabilitate a Carnetului TIR, 

Asociatia este in drept se aplice fata de Titularii de Camete TIR, in calitate de alternative de la 
retragerea accesului la Camete TIR, la cererea lor 0 garantie financiara suplimentara in marimea 
garantiei financiare de admitere. 

13. In cazurile admiterii incalcarilor procedurii TIR pentru care este prevazuta in calitate de 
sanctiune excluderea de la procedura TIR sau pentru admiterea unei sau mai multor incalcari , 
considerate de Asociatie ca grave, Asociaiia este in drept se aplice de asemenea 0 sanctiune 
economica (penalitate) in marirne de pana la 3000 dolari SUA. 

14. In cazul incalcarii sistematice ale procedurii TIR pe parcursul anului calendaristic (de 3 ori), 
intreprinderea se exclude temporal' din sistemul TIR pe un termen de la 6 luni pana la 1 an, cu 
instruirea repetate a managerului si a soferului la II CIPTI. 

15. In cazul neinformarii Asociatiei despre datele de contact, precum si in cazul modificarii 
acestor date a Titularului de Camete TIR, care au dus la imposibilitatea instiintarii membrului 
Asociatiei asupra carorva informatii, se aplica 0 sanctiune economica (penalitate) in marime de 
20 dolari SUA. 


