
Acord 
intre Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul Federatiei Ruse 

in domeniul transportului rutier international 

Guvernul Republicii Moldova ~i Guvernul Federatiei Ruse, denumite in 
continuare Parti, 

dorind sa dezvolte in baza principiului reciprocitatii transportul rutier de 
persoane ~i marfuri intre cele doua state ~i tranzitul prin teritoriile lor, 

au convenit asupra urmatoarelor: 

I. Domeniul de aplicare ~i definitii 

Articolul 1 

In baza prezentului Acord se efectueaza transporturile internationale de 
persoane ~i marfuri intre statele Partilor ~i in tranzit prin teritoriile lor, precum ~i 
in statele terte (din statele terte) cu mijloace de transport auto inmatriculate in 
Republica Moldova sau Federatia Rusa. 

Articolul2 

Termenii mentionati in prezentul Acord semnifica urmatoarele: 
1 ),autoritatile competente ale Partilor": 
pentru Republica Moldova - Ministerul Transporturilor ~i Infrastructurii 

Drumurilor al Republicii Moldova; 
in ceea ce prive~te articolul 12 punctul 1 din prezentul Acord- Ministerul 

Tehnologiei Informatiei ~i Comunicatiilor al Republicii Moldova ~i Ministerul 
Transporturilor ~i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova; 

in ceea ce prive~te articolul 12 punctul 2 din prezentul Acord - Ministerul 
Transporturilor ~i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova ~i Agentia 
Nationala Transport Auto a Republicii Moldova; 

in ceea ce prive~te articolul 16 punctul 2 din prezentul Acord - Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova; 

pentru Federatia Rusa- Ministerul Transporturilor al Federatiei Ruse; 
in ceea ce prive~te articolul 12 punctul 1 ~i articolul 16 punctul 2 din 

prezentul Acord- Ministerul Afacerilor Interne al Federatiei Ruse; 
in ceea ce prive~te articolul 12 punctul 2 din prezentul Acord - Ministerul 

Afacerilor Interne al Federatiei Ruse ~i Serviciul Federal de Supraveghere in 
domeniul Transporturilor. 

In cazul substituirii autoritatilor sale competente, Partile neintarziat se vor 
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informa reciproc, prin canale diplomatice. 

2) ,operator de transport" - orice persoana fizica sau juridica inregistrata 
pe teritoriul statului uneia dintre Parti ~i autorizata in conformitate cu legislatia 
acestui stat sa efectueze transporturi rutiere intemationale de persoane sau de 
marfuri; 

3) ,mijloc de transport auto" - vehicul rutier aflat in posesia, folosinta 
operatorului de transport cu drept de proprietate sau in baza unui contract de 
locatiune sau leasing: 

in cazul transporturilor de persoane- autobuz/autocar, vehicul care, prin 
construqie ~i dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, 
inclusiv conducatorul auto, posibil cu remorca pentru transportul bagajelor; 

in cazul transporturilor de marfuri - autovehicul, autovehicul cu remorca, 
vehicul tractor sau vehicul tractor cu semiremorca; 

4) ,autorizatie" - document care acorda dreptul mijlocului de transport 
auto, care ii apartine operatorului de transport al statului uneia dintre Parti, sa 
efectueze pe teritoriul statului celeilalte Parti transporturi de marfuri ~i 

transporturi de persoane prin servicii ocazionale; 
5) ,autorizatie speciala" - autorizatie unitara, care permite deplasarea 

mijlocului de transport auto cu depa~irea masei maxime admise, a dimensiunilor 
maxime admise sau mijlocului de transport auto cu marfuri periculoase, care ii 
apartine operatorului de transport al statului uneia dintre Parti, pe teritoriul 
statului celeilalte Parti, precum ~i autorizatie unitare, care permite deplasarea 
mijlocului de transport auto, care ii apartine operatorului de transport al statului 
uneia dintre Parti, de pe teritoriul statului celeilalte Parti pe teritoriul unui stat 
tert sau de pe teritoriul unui stat tert pe teritoriul statului celeilalte Parti; 

6) ,operatiune de transport" - deplasarea mijlocului de transport auto cu 
persoane sau marfuri, precum ~i deplasarea mijlocului de transport fara persoane 
I incarcatura ; 

7) ,transport de persoane prin servicii regulate" - transportul de persoane 
cu autobuzul!autocarul intre teritoriile statelor Partilor, conform itinerarelor, 
tarifelor, orarelor ~i punctelor de oprire, in care operatorul de transportal statului 
Partii va efectua imbarcarea ~i debarcarea persoanelor, coordonate de catre 
autoritatile competente ale Partilor; 

8) ,transport de persoane prin servicii ocazionale" - transportul de persoane 
cu autobuzul/autocarul, care nu cade sub incidenta notiunii ,transport de 
persoane prin servicii regulate"; 

9) ,control sanitar" - control sanitar, veterinar ~i fitosanitar. 
1 0) ,tara terta"- statui altul dedit statui uneia dintre Parti. 
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II. Transportul de persoane 

Articolul 3 

1. Transportul de persoane prin servicii regulate este organizat pe anumite 
itinerare, pe teritoriile statelor Partilor, aprobate de autoritatile competente ale 
Partilor. Termenul maxim de valabilitate a aprobarii este de 5 ani. 

2. Autoritatile competente ale Paqilor fac schimb de propuneri privind 
organizarea transportului de persoane prin servicii regulate. Aceste propuneri 
trebuie sa cantina informatii referitoare la denumirea operatorului de transport, 
itinerar, graficul de circulatie, tarife ~i punctele de oprire, in care operatorul de 
transport va efectua imbarcarea ~i debarcarea persoanelor, precum ~i perioada 
preconizata ~i regularitatea efectuarii transporturilor. Autoritatile competente ale 
Paqilor se informeaza reciproc, in forma scrisa, despre rezultatele examinarii 
propunerilor mentionate. 

Articolul 4 

1. Transportul de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriile statelor 
Partilor se efectueaza in baza autorizatiilor eliberate de autoritatile competente 
ale Partilor. 

' 
2. Pentru fiecare serviciu ocazional se elibereaza o autorizatie, care ofera 

titularului dreptul de a efectua o cursa tur-retur, daca alt numar de curse nu este 
indicat in autorizatie. 

3. Autorizatiile eliberate in conformitate cu punctul 1 al prezentului articol 
nu sunt necesare in cazul inlocuirii autobuzului/autocarului, care a fost implicat 
intr-un accident rutier sau are defectiuni tehnice cu un alt autobuz/autocar. 

' 

Articolul 5 

l.Nu sunt necesare autorizatii la efectuarea transporturilor de persoane prin 
servicii ocazionale cu autobuzul/autocarul, daca grupul de persoane in aceea~i 
componenta se deplaseaza cu acela~i autobuz/autocar in urmatoarele cazuri: 

1) la efectuarea transportului tara imbarcari ~i debarcari intermediare a 
persoanelor, in care locul de plecare ~i de sosire sunt pe teritoriul statului acelei 
Paqi, unde este inmatriculat autobuzul/autocarul; 

2) la efectuarea transportului cu autobuzul/autocarul, inmatriculat in statui 
unei Parti care se termina pe teritoriul celeilalte Paqi, cu conditia, ca 
autobuzul/autocarul parase~te acest teritoriu tara pasageri; 

3) autobuzul/autocarul intra tara pasageri pe teritoriul statului celeilalte 
Parti cu scopul de a imbarca un grup de persoane, adus anterior de operatorul de 
transport al statului acestei Parti. 

2.La efectuarea transporturilor prin servicii ocazionale, prevazute in punctul 
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1 din prezentul articol, conduditorul auto trebuie sa dispuna de lista nominala a 
persoanelor transportate, al carei model se aproba de Comisia mixta, creata In 
conformitate cu articolul 18 din prezentul Acord. 

III. Transportul de marfuri 

Articolul6 

1. Transporturile de marfuri bilaterale sau In tranzit, cu exceptia 
transporturilor prevazute In articolul 7 din prezentul Acord, se efectueaza In 
temeiul autorizatiilor eliberate de catre autoritatile competente ale Paqilor. 

2. Pentru fiecare transport de marfuri se elibereaza o autorizatie separata, 
care acorda dreptul de efectuare a unei curse tur-retur, daca In autorizatie nu se 
prevede altfel. Necesita autorizatie ~i mijloacele de transport auto tara 
Incarcatura, care intra pe teritoriul statului celeilalte Paqi. 

Articolul 7 

1. Autorizatiile indicate In punctul 1 al articolului 6 din prezentul Acord nu 
se solicita la efectuarea transporturilor de: 

1) exponate, utilaje ~i materiale destinate pentru iarmaroace ~i expozitii; 
2) mijloace de transport, animale, precum ~i diferite inventare ~i bunuri, 

destinate manifestatiilor sportive; 
3) decoruri ~i rechizite teatrale, instrumente muzicale, utilaj ~i rechizite 

pentru filmari, emisiuni radio ~i televizate; 
4) corpuri, oseminte ~i cenu~a ale decedatilor; 
5) corespondenta po~tala; 
6) mijloace de transport avariate ~i autovehicule de asistenta tehnica, 

destinate repararii sau remorcarii mijloacelor de transport auto defectate; 
7) parcursul tara incarcatura al unui mijloc de transport auto al operatorului 

de transport din statui unei Parti pe teritoriul statului celeilalte Paqi, trimis 
pentru a inlocui un mijloc de transport auto defectat, precum ~i deplasarea retur 
tara Incarcatura, a mijlocului de transport auto dupa reparatie al operatorului de 
transport din statui Paqii pe teritoriul statului sau. 

8) bunuri mobile in caz de stramutare; 
9) utilaj medical ~i medicamente pentru acordarea ajutorului in cazul 

calamitatilor naturale ~i transportate in calitate de ajutor umanitar; 
1 0) marfuri cu mijloace de transport auto masa maxima admisibila, inclusiv 

remorca, nu depa~e~te 6 tone sau capacitatea de Incarcare a carora, inclusiv 
remorca, nu depa~e~te 3,5 tone. 
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2. Exceptiile, prevazute la alineatele 1-3 ale punctului 1 din prezentul 
articol, sunt valabile numai in cazurile, in care marfa este supusa intoarcerii in 
statui, in care este inmatriculat mijlocul de transport auto, sau daca marfa va fi 
transportata intr-o tara terta. 

Articolul 8 

l. Daca gabaritele sau parametrii de greutate (inclusiv sarcina pe osie) a 
mijlocului de transport auto ( cu sau tara marta) depa~esc normele stabilite de 
legislatia statului Partii, pe teritoriul careia se efectueaza transportul, precum ~i 
in cazul transportului de marfuri periculoase, operatorul de transport trebuie sa 
primeasca o autorizatie speciala de la autoritatile competente ale acestei Paf!i. 

2. Transportul de marfuri periculoase pe teritoriile statelor Partilor se 
efectueaza in conformitate cu Acordul European privind transportul rutier 
international de marfuri periculoase din 30 septembrie 1957 ~i legislatia 
nationala a statelor Partilor, care reglementeaza astfel de transporturi. 

3. Daca autorizatia speciala, mentionata in punctele 1 sau 2 ale prezentului 
articol, prevede deplasarea mijlocului de transport auto pe un traseu stabilit, 
transportul trebuie sa fie efectuat pe acest traseu. 

IV. Dispozitii generale 

Articolul 9 

1. Mijloacele de transport auto, inmatriculate pe teritoriile statelor Partilor 
care efectueaza transporturi intemationale, trebuie sa dispuna de numere de 
inmatriculare ~i semne distinctive ale statului sau. 

2. Remorcile ~i semiremorcile pot avea numere de inmatriculare ~i semne 
distinctive ale statelor terte, cu conditia ca autovehiculele, vehiculele tractoare ~i 
autobuzele/autocarele dispun de numere de inmatriculare ~i semne distinctive ale 
statelor Partilor. , 

Articolul 10 

1. Operatorului de transport al statului unei Parti nu i se permite sa efectueze 
transporturi de persoane ~i marfuri intre doua puncte aflate pe teritoriul statului 
celeilalte Parti. 

2. Operatorul de transport al statului unei Parti poate efectua transporturi de 
pe teritoriul statului celeilalte Parti pe teritoriul unui stat tert, precum ~i de pe 
teritoriul unui stat tert pe teritoriul statului celeilalte Parti in baza unei autorizatii 
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speciale pentru transport spre statele terte (din statele terte ), eliberata de 
autoritatile competente ale celeilalte Parti, care acorda dreptul de efectuare a unei 
curse tur-retur, daca autorizatia nu prevede altfel. 

Articolul ll 

1. Autoritatile competente ale Partilor convin asupra numarului, care 
urmeaza a fi transmis In cadrul schimbului, de formulare de autorizatii pentru 
transporturi de persoane prin servicii ocazionale, formulare de autorizatii pentru 
transporturi de marfuri ~i formulare de autorizatii Speciale pentru transporturi 
spre statele terte (din statele terte ). La aprobare sunt examinate necesitatile 
argumentate ale Partilor In autorizatiile mentionate ~i dinamica dezvoltarii 
transporturilor rutiere lntre statele Partilor. 

2. In cazul In care numarul de formulare de autorizatii convenit In 
' 

conformitate cu punctul 1 al prezentului articol nu asigura necesitatea, la cererea 
autoritatii competente a unei Parti, autoritatea competenta a celeilalte Parti 
examineaza posibilitatea eliberarii unei cote suplementare de formulare de 
autorizatii. 

' 
3. Autoritatile competente ale Partilor vor remite reciproc :tara plata numarul 

convenit de formulare In conformitate cu punctul 1 ~i 2 al prezentului articol nu 
mai rar de odata In an. Fiecare formular trebuie sa contina semnatura persoanei 
responsabile ~i ~tampila autoritatii competente a Partii, care a emis autorizatia. 

4. Autorizatiile prevazute In prezentul articol, eliberate pe parcursul anului, 
sunt valabile pfma la data de 31 ianuarie a urmatorului an. 

Articolul 12 

1. Conducatorul mijlocului de transport auto la efectuarea operatiunii de 
transport trebuie sa dispuna de permis de conducere de categoria corespunzatoare 
~i documente de lnmatriculare pentru mijlocul de transport auto, conform 
cerintelor Conventiei asupra circulatiei rutiere din 08 noiembrie 1968. 

2. Autorizatia ~i alte documente, necesare In conformitate cu prevederile 
prezentului Acord, trebuie sa se afle la conducatorul mijlocului de transport auto 
~i sa fie prezentate la cererea autoritatilor competente ale Partilor. 

Articolul 13 

1. Operatorii de transport ai statelor Partilor, care efectueaza operatiuni de 
transport In baza prezentului Acord, sunt scutiti, In baza de reciprocitate, de plata 
impozitelor, taxelor ~i platilor pentru posesia ~i folosirea mijloacelor de transport 
auto. 

2. Scutirile mentionate In punctul 1 al prezentului articol nu se refera la 
taxele ~i platile lncasate In conformitate cu legislatia nationala statelor Partilor In 



mod nediscriminatoriu, pentru recuperarea prejudiciului cauzat drumurilor de 
ditre mijloacele de transport auto, precum ~i pentru utilizarea drumurilor, 
podurilor ~i tunelurilor contra plata. 

Articolul 14 

l. La efectuarea transporturilor in baza prezentului Acord, se scutesc 
reciproc de taxe vamale ~i impozite la introducerea de catre operatorul de 
transport al statului unei Parti pe teritoriul statului celeilalte Parti: 

1) combustibilul aflat in rezervoarele prevazute de uzina producatoare 
pentru fiecare model al mijlocului de transport auto, legate tehnologic ~i 

constructiv de sistemul de alimentare a motorului, precum ~i combustibilul aflat 
in rezervoarele instalate de uzina producatoare la remorci ~i semiremorci ~i 

destinate functionarii sistemelor de incalzire sau racire ale mijlocului de 
transport auto respectiv; 

2) lubrifiantii in cantitatile necesare pentru exploatarea mijlocului de 
transport auto in timpul transportului; 

3) piesele de schimb ~i instrumentele prevazute pentru repararea mijlocului 
de transport auto, care efectueaza transport international, avariat in cursa. 

2. Instrumentele, piesele de schimb inlocuite sau neutilizate, indicate in 
alineatul 3 punctul 1 al prezentului articol, urmeaza a fi reexportate sau plasate 
sub regim vamal de distrugere sau un alt regim vamal, in modul stabilit de 
legislatia vamala a statului Partii, pe teritoriul careia a fost efectuata reparatia. 

Articolul 15 

1. Controlul de frontiera, vamal, de transport ~i sanitar se vor efectua 
aplidindu-se prevederile tratatelor internationale, la care sunt parte Republica 
Moldova ~i Federatia Rusa, iar in cazul subiectelor care nu sunt reglementate de 
aceste acorduri se va aplica legislatia statului, pe teritoriul caruia se efectueaza 
controlul respectiv. 

2. La transportarea persoanelor ce necesita asistenta medicala de urgenta, la 
efectuarea transporturilor prin servicii regulate, precum ~i la transportarea 
animalelor, marfurilor u~or alterabile ~i periculoase, controlul de frontiera, 
vamal, de transport ~i sanitar se vor efectua in mod prioritar. 

Articolul 16 

1. Transporturile de persoane ~i marfuri, prevazute de prezentul Acord, sunt 
efectuate cu conditia asigurarii obligatorii de catre proprietari a mijloacelor de 
transport auto de raspundere civila pentru prejudiciul cauzat persoanelor terte, in 
conformitate cu legislatia statelor Partilor. 

2. In cazul unui accident de circulatie rutiera cu implicarea mijlocului de 
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transport auto, inmatriculat pe teritoriul statului uneia dintre Parti, autoritatile 
competente ale Partilor acorda asistenta reciproca in obtinerea ~i schimbul de 
informatii necesare pentru investigarea accidentului de circulatie rutiera. 

Articolul 17 

1. Operatorii de transport ~i echipajele mijloacelor de transport auto ale 
statelor Partilor sunt obligati sa respecte legislatia, inclusiv regulile circulatiei 
rutiere, a statului, pe teritoriul caruia se afla mijlocul de transport auto. 

2. In cazul incalcarii de catre operatorul de transport a prevederilor 
prezentului Acord, autoritatile competente ale Partii pe teritoriul statului careia 
este inmatriculat mijlocul de transport auto, sunt obligate, la solicitarea 
autoritatilor competente ale ce1ei1alte Parti, pe teritoriul statu1ui careia a fost 
comisa incalcarea mentionata, indiferent de prevederile legis1atiei ce1ei din urma, 
sa aplice una din urmatoarele masuri: 

1) sa avertizeze operatoru1 de transport in scris despre faptul, ca in cazul 
incalcarii repetate, va fi incetata temporar sau definitiv eliberarea autorizatiilor 
operatorului de transport respectiv; 

2) sa inceteze temporar sau definitiv eliberarea noilor autorizatii 
operatorului de transport. 

3. Autoritatile competente ale statelor Partilor se informeaza reciproc 
despre masurile intreprinse, in conformitate cu prezentul articol. 

4. Prevederile prezentului articol nu exclud aplicarea fata de operatorul de 
transport ~i echipajul mij1ocu1ui de transport auto ale statu1ui Partii a 
sanctiunilor, prevazute de legis1atia statului, pe teritoriul caruia a fost comisa 
in calcarea. 

Articolul 18 

1. Parti1e solutioneaza divergentele ce pot aparea in legatura cu 
interpretarea ~i aplicarea prezentului Acord prin negocieri ~i consultari. 

2.Autoritatile competente ale statelor Partilor formeaza Comisia Mixta, care 
examineaza problemele ce tin de interpretarea sau ap1icarea prezentului Acord. 

3. Comisia Mixta se intrune~te la propunerea autoritatii competente a 
statului uneia dintre Parti, consecutiv, pe teritoriul statului fiecarei Parti. 

Articolul 19 

La inte1egerea Parti1or, in prezentu1 Acord pot fi introduse modificari. 

Articolul 20 

1. In toate cazuri1e nereglementate de prevederile prezentului Acord sau 



prin tratatele internationale, la care sunt parti Republica Moldova ~i Federatia 
Rusa, se aplica legislatia nationala a statelor Paqilor. 

2. Fiecare Parte asigura conditii nediscriminatorii operatorilor de transport, 
echipajelor mijloacelor de transport auto ~i marfurilor transportate, ale statului 
celeilalte Parti ~i respectarea intereselor legitime ale acestora pe teritoriul statului 
sau. 

Articolul 21 

Prezentul acord nu afecteaza drepturile ~i obligatiile Paqilor ce decurg din 
alte tratate intemationale, la care sunt parte Republica Moldova ~i Federatia 
Rusa. 

Articolul 22 

1. Prezentul Acord intra in vigoare dupa 30 de zile din data primirii, prin 
canale diplomatice, a ultimei notificari scrise privind indeplinirea de catre Parti a 
procedurilor interne, necesare pentru intrarea Acordului in vigoare. 

2. Prezentul Acord se incheie pe o perioada nedeterminata. 
3. Prezentul Acord este valabil timp de 6 luni din data primirii de catre una 

dintre Paqi, prin canale diplomatice, a notificarii scrise din partea celeilalte Parti 
despre intentia de a denunta acordul. 

l/,.· I 5I . I 
Intocmit la t!'lkff/j .... , la data de .... . 1!74f. .... .. 20 .. f in doua 

exemplare, in limbile roma a ~i rusa, ambele texte fiind egal autentice. 

pentru Guvemul 
Republicii Moldova 
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pentru Guvemul 
Federatiei Ruse 
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