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ACORD

intre Guvernul Republicii Moldova
$l

Guvemul Republicii Serbia
privind transporturile rutiere internafionale de pasageri gi de mlrfuri

Guvernul Republicii Moldova gi Guvernul Republicii Serbi4 denumite in
continuare,,Pdr!i Contractante";

Dorind sd conffibuie la dezvoltarearelafiilor comerciale gi economice intre doul
lltri;

Fiind hotdrdte sd promoveze colaborarea in domeniul transporturilor rutiere in
cadrul economiei de pia!6;

Au convenit asupra celor ce utmeazd:

PREVEDERI GENERALE

Scopul
Articolul I

Acest acord se aplicd in conformitate cu legislalia nalionald a statelor par,tilor
Contractante, pentru transportul internalional de pasageri gi mdrfuri pe cale
rutierd intre Republica Moldova gi Republica Serbia (tiansportul bilateial), de
asemenea transport in tranzit prin statele lor qi ldrilor terfe, efectuate cu mijfoace
gi operatori de transport autori zali in statele pdrtilor contractante.

Definifii
Articolul2

in scopul prezentului Acord:

1'- ,,operator de transport" este orice pers oand frzici sau juridic6 autorizat6 in
mod corespunzdtor fie in Republica Moldova, fie in Republica Serbia:

1) de a efectua transporturi rutiere internafionale de pasageri sau mdrfuri pentru
terfi contra cost;

2) de a efectua transporturi pe cont propriu;



2.,,vehicul" inseamnd:

1) in cazul transportului de pasageri, orice vehicul cu motor, destinat
transportului de pasageri, cu mai mult de 9 locuri - inclusiv locul goferului,
precum gi remorcile pentru transportul bagajelor pasagerilor;

2) in cantl transportului de mdrfuri, orice camion, remorcd sau semiremorcd,
precum gi orice vehicul atagat sau o combinalie a camionului gi remorcii, cu
condilia cd cel purin vehiculul cu motor este inregistrat pe teritoriul statului unei
Pdrli Contractante qi aparline operatorului de transport sau este pus la dispozilia
acestuia printr-un conhact de leasing sau inchiriere;

3. ,,tranzit" este transportul efectuat de cdtre un operator de transport stabilit pe
teritoriul statului unei Pdr,ti Contractante, prin teritoriul statului celeilalte Pdrli
Contractante, fbrd a imbarca/debarca pasageri sau incdrca/descdrca mdrfuri pe
acel teritoriu.'

4. ,,contingent" inseamnd numdrul de autorizalii convenite gi schimbate anual de
autoritelile competente ale statului fiecdrei PA4i Contractante.

TRANSPORTUL DE PASAGERI

Tipuri de servicii
Articolul3

1. Serviciile transportului de pasageri efectuate in conformitate cu prevederile
prezentului Acord, pot fi:

l) servicii regulate;
2) servicii ocazionale.

2. ,,Servicii regulate" sunt serviciile care efectueazd transporturi de pasageri pe o
rutd specificati, in conformitate cu itinerarul, tarifele gi punctele de stafionare
pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor, care sunt stabilite in prealabil.

3. ,,Servicii ocazionale" sunt serviciile care nu se includ in defini{ia de servicii
regulate.

Regimul de autoriza{ii
Articolul4

1. Orice servicii de transport pasageri efectuate in conformitate cu prezentul
Acord sunt supuse unei autonza[ii, in afard de excepliile menlionate in articolul 5

a prezentului Acord.



2. Instifuirea unui serviciu regulat,
ale acesfuia vor fi autorizate de c
statelor Pdrfilor Contractante, cu con
aprobarea de la autoritdlile competente
de cdtre autoritatea competentd a statului unei Parli Contractante va fi valabila
numai pentru acel sector de drum ) eare este situat pe teritoriul acestui stat.
Termenul de valabilitate a unei autorizalii nu poate depagi durata de cinci ani.

buie sd fie prezentate autoritafii competente a
este stabilit operatorul de transport. Aceasta va

1) numele gi adresa operatorului de transport;
2) itinerarul, frecvenfa gi orarul stabilit;
3) harta itinerarului.

4. Autoritatea competentd a statului Parfii Contractante unde este stabilit
operatorului de transport va trimite o copie autoritefii competente a celeilalte
Pdrfi Contactante 9i dupd necesitate autoritdlilor competente a larilor de tranzit.

5. Ur serviciu regulat va fi aprobat dupd ce ambele Pdrfi Contractante au efectuat
schimbul de autorizafii respective $i in caz de necesitate au fost obtinute
aprobdrile fdrilor de tranzit.

Serviciile de transport scutite de autorizafii
Articolul5

Urmdtoarele servicii ocazionale nu nec esit d, autorizalii:

1) ,,cdldtoriile cu ugile inchise" acestea sunt serviciile in timpul cdrora acelagi
vehicul transportd acelagi grup de pasageri pe parcursul intregii caldtorii gi il
aduce inapoi la punctul de plecare, cu condifia ca punctul de plecare gi de
destinalie sd fie situat pe teritoriul statului Pertii Contractanie unde este
inregistrat vehiculul;

2) serviciile care efecttrcazd, o cdldtorie cu incircdturd de la punctul de plecare
situat pe teritoriul statului acelei P64ii Contractante unde vehiculul este
inregistrat la un punct de destinafie situat pe teritoriul statului celeilalte p6rti
contractante, urmatd de o cdldtorie retur in gol la locul de plecare;

3) serviciile care efectueazd o cdldtorie de intrare pe teritoriul celeilalte pa4i
Contractante in gol, urmatd de o cdldtorie cu incdrcdturd, cu condifia ca toli
pasagerii sd fie imbarcali in acelagi punct gi:



- ace$tia sunt grupali printr-un contract de transport incheiat inainte de a intra
pe teritoriul statului celeilalte Pirfi Contractante; sau

- aceqtia au fost transportali in prealabil de cdtre acelagi operator de transport
pe teritoriul statului celeilalte P64i Contractante; sau

- acegtia au fost invitafi sd intre pe teritoriul statului acelei Pir,ti Conhactante
unde este stabilit operatorului de transport, cheltuielile pentru transport fiind din
c ontul p erso anei responsabile pentru invitalie.

4) Parcwsul in gol a vehiculului trimis sd inlocuiascd un vehicul care s-a defectat
in altd !ard.

TRANSPORTUL DE MARFURI

Regimul de autorizafii gi scutiri
Articolul6

1. Transporturile de mirfuri (pentru terfi contra cost sau pe cont propriu),
efectuate in conformitate cu dispoziliile prezentului Acord de cdtre un operator
de transport stabilit pe teritoriul statului unei Pirfi Contractante, de vehiculele
inregistrate pe teritoriul statului aceleiagi Pdrli Contractante, sunt subiectul unei
autorizalii emise de autoritatea competentd" a statului celeilalte Pdrli Contracrante,
gi li se acordd aceastd autorizalie de autoritatea competentd pe teritoriul cdreia se
efectueazd transporturile.

2. Termenul de valabilitate al unei autorizalii este de la 1 ianuarie a fiecdrui an
p6nd la 31 ianuarie a anului viitor. Fiecare a:utoriza[ie va fi utilizatd pentru un
singur termen (care include transportul dus - intors). Formularele autorizafiilor
vor fi numerotate gi semnate de cdtre autoritatea competentd, precum 9i vor fi
gtampilate de cdtre aceasta.

3. Urmdtoarele servicii de transport sunt scutite de autorizalii:

1) transporful mirfirilor de cdtre vehicule cu motor a cdror masd totald admisd cu
incircdfurd, inclusiv cea a remorcilor, nu depdgegte 6 tone, sau a cdror sarcina
util6 admis4 inclusiv cea a remorcilor nu depdgegte 3,5 tone;

2) transportul mdrfurilor spre sau de la aeroporturi, in cazul serviciilor aeriene
redireclionate;

3) transportarea sau tractarea vehiculelor avariate sau care s-au defectat cu
ajutorul vehiculelor de depanare;



4) cdldtoria in gol a vehiculului de marfa trimis pentru inlocuirea unui vehicul
defectat intr-o altd' lard, c6t gi returul dup6 reparalie a vehiculului care a fost
defectat;

5) transportul pieselor de schimb gi a proviziilor pentru navele aeriene;

6) transportul medicamentelor gi echipamentului necesar pentru stdrile
excepfionale, in special in cantl calamitdlilor naturale, pt.ru- gi pentru
necesit[fi umanitare;

7) transportul lucrdrilor gi obiectelor de art6 pentru tArguri gi expozilii;

8) transportul cu scopuri non-comerciale a materialelor, accesoriilor gi animalelor
la sau de la spectacole sau expozifii teatrale, muzicale,de televiziune, sportive, de
circ, precum gi hansportul materialelor destinate pentru inregistrdri raAio sau de
televiziune ori producerea filmelor;

9) transportul pogtei;

I 0) transportul firnerar.

4.Comisia mixt6, menfionatii in articolul 18 a prezentului Acord, poate extinde
lista serviciilor de transport scutite de autorizafii.

Contingentul de autorizafie
Articolul T

AutoritAlile competente ale statelor Pdrlilor Contractante, la propunerea
Comisiei mixte, vor stabili gi vor efectua schimbul contingentului de-autorizalii
pentru transportul de mffiri.

DISPOZTII COMUNE

Cabotajul
Articolul8

Prezentul Acord nu permite operatorului de transport stabilit pe teritoriul unei
Pdrfi Confractante de a imbarca pasageri sau de a incdrca mdrfuri pe teritoriul
oeleilalte Pdrfi Contractante pentru a efectua transporturi in limitele acestui
teritoriu, cu excepfia cazurilor c6nd este eliberatd o autorizalie speciald de cdtre
autoritatea competentd a ultimei P5rli Contractante.

Regimul Fiscal
Articolul9

l. Vehiculele care sunt inregistrate pe teritoriul statului uneia din Parti
Contactante, pentru a efecfua servicii de transport, in conformitate cu prezentul



Acord vor fi scutite,
definere gi circulalie
Contractante.

pe

a

baza pincipiului de reciprocitate, de impozite, de
vehiculului percepute pe teritoriul celeilalte pACi

2. Prevederile al. I aI prezentului Articol, nu se aplicd taxe de trecere sau taxe
legate de utilizarea drumurilor cu platd,, infrastrucfurii similare, poduri, tuneluri,
nici la vehiculele cu dimensiuni non standard, sau caxe transportd mdrfuri
periculoase, c€re for fi percepute pe bazaprincipului nediscrimindrii.

Facilitdfi Vamale
Articolul 10

1. La efectuarea transporturilor conform prezentului Acord vor fi scutite reciproc
de impozite gi taxe urmdtoarele:

1) combustibilul conlinut in rezervoarele standard, care au fost instalate de cdtre
uzrna producdtoare;

2) lubrifianlii in cantitatea necesard pentru a asigura intrelinerea vehiculului pe
parcursul cdldtoriei.

3) Piese de schimb gi instrumente destinate pentru reparcrea unui vehicul care
efectueaz[ operaliuni de transport internafional.

2. Fiecare Parte Contractantd va permite importul temporar a pieselor de schimb,
destinate repardrii vehiculelor,care efeciteazd transporturi internalionale conform
prezentului Acord scutindu-le de impozite gi taxe. Piesele neutilizate sau acele
care au fost inlocuite vor fi reexportate sau distruse, in conformitate cu
prevederile in vigoare de pe teritoriul statului respectiv.

Masa gi dimensiunile vehiculelor
Articolul 11

l. in ce privegte masa gi dimensiunile vehiculelor, fiecare Parte Contractantd se

obligd sd nu impund vehiculelor inregistrate pe teritoriul statului celeilalte P64i
Contractante condilii mai shicte dec6t cele impuse vehiculelor inregistrate in
propria far6.

2.Dacd masa gi/sau dimensiunile vehiculului depdgesc limitele maxime admise
pe teritoriul celeilalte Parfi Contractante, atunci este necesard o autorizalie
speciald, eliberati de autoritatea respectivd ale aceleiagi Pdrfi Contractante.

3. Dacd autorrza[ia prevede cd vehiculul trebuie sd urmeze un anumit itinerar,
atunci acesta va unna in exclusivitate acest itinerar.

ll
I
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Intransmisibilitatea
Articolul 12

Autorizafiile gi permisele, precum este prevdzut de prevederile prezentului
Acord, sunt personale gi intransmisibile.

incilclri
Articolul 13

l' DacS un conducdtorul auto al acestuia, afldndu-se pe
teritoriul ce , incalcd prevederile prezentuiui Acord sau alegislafiei ansporturilor rutilre ale acestei parli
Contractante autoritatea competentd a ldrii in care este stabilit operatorul de
tansport, la cererea autoritdlii competente a statului celeilalte Pd4i iontracrante,
sd aplice una iJin urmitoarele sancfiuni:

l) avertisment; sau

2) suspendarea autorizagiei al operatorului de transport sau retragerea autorizatiei
deja eliberate;sau

3) suspendarea temporard a dreptului de efectua servicii de transport.

2. Autoritatea competenti care a solicitat aplicarea sanc{iunii va fi inform atd cdt
de curdnd posibil despre aplicarea sancfiunii.

3. Prevederile acestui articol nu exclud orice altd sancliune prevdzut|de legislafia
nalionald a Parfii Confactante pe teritoriul cdreia a fost comisd incdlcarea.

Autorizafiile qi formularele documentelor de control
Articolul 14

Formularele pentru autorualii, permise gi documente de control conform
prezentului Acord vor fi stabilite de comun acord intre autoritdlile competente ale
Pir.tilor Contactante menfionate in articolul 17.

Controlul
Articolul 15

in cazul serviciilor regulate de pasageri, operatorul de transport este obligat s6
de$nd la bordul vehiculului rutier, qi s[ prezinte la cererea autoritdli[r de
control, autonzaliile sau copiile certificate ale acestora precum qi alte documente
fo conformitate cu legislafia nalionald gi prevederile prezentului Acord.

a



Implementarea Legislafiei Nalionale
Articolul 16

Legislalia nafionalS a statelor Pirlilor conhactante se aplicd in toate aspectelecare nu sunt reglementate de dispoziliile prezentului Acord ti urt. fatateinternalionale, la care sunt parte nepuutica rvriaouu ii Repubrica Serbia.

Autoritifile competente
Articolul 17

Autoritdlile competente responsabile pentru implement arca prezentului Acordsunt:

- pentru Republica Moldova
Drumurilor
- pentru Republica Serbia
lnfrastrucfurii

- Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii

Ministerul Construcfiilor, Transporturilor gi

schimbare aorice
Parlile conhactante se vor informa reciproc cu privire la
autoritdlilor competente.

Comisia Mixtl
Articolul 1g

l' Comisie Mixtd va fi formatd pentru asigura implementdrii prezentului Acord gi
pentru a solufiona toate divergenlele ce pot apdreain cadrul aplicarii acestuia. Laeecesitate pot fi invitali reprezentanli ai altor institupii pentm u fu.ti"ipu tu
;edinlele C omisiilor Mixte.

l. La solicitarea autoritd! lui uneia din p64ile Contractante,
comisia Mixtd igi va de pufin o datd pe an arternativ peieritoriile statelor fiecdrei

Modificarea gi completarea
Articolul 19

La inlelegerea reciprocd a Pdrfilor Contractant e in prezentul Acord pot fintroduse modificdri gi rerfectate sub forma unor protocoale
-{dilionale, care vor const a prezentului Acord. protocoalele

=engionate vor intra in vig cu prevederile articolului 20.



PREVEDERI FINALE

Intrarea in vigoare
Articolul20

Prezentul Acord se incheie pentru o perioadd de timp nelimitata qi va intra in
vigoare \a cea de-a 30 zi din data recepliondrii ultimei notificiri, prin canale
diplomatice, despre indeplinirea de cdtre fiecare Parte Contractanta a
procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului Acord.

Denunfarea
Articolul21

Orice Parte Contractant[ poate informa cealaltd Parte Contractantd , prin canale
Ciplomatice, cu cel pulin trei huri inainte de sf6rgitul fiecdrui an calendaristic
cespre intertlia sa de a denunla prezentul Acord. in acest caz, Acordul va inceta

=a fie in vigoare incepdnd cu I ianuarie a anului urmdtor.

htocmit I^ $e/fr4'a-C ,b I noiennlsrie 2ot6 in doud
:remplare originale'in limbile romAnd, sArbd gi englezd, toate textele fiind egal
:-rtentice. In canil interpret6rilor diferite textul in limba englezd, va fi de

=rtrint6.

pentru Guvernul
Republicii Moldova

pentru Guvernul
Republicii Serbia


