Ghid pentru depunere cerere CEMT 2019
Prin sistemul ”e-Autorizație Transport”
1. Utilizînd MPass logați-vă în portalul ANTA ce poate fi accesat de pe următoare adresa
https://autorizatiiauto.gov.md/
Accesți ”Logare MPass”.

Ca rezultat sînteți redirecționți pe pagina de autentificare.

Autentificați-vă în aplicație fie prin semnatura mobilă, fie prin semnatura electronică.
Dacă dispuneți de semnatura mobilă întroduceți numărul de telefon în zona de Semnatura
mobilă din imaginea de mai sus și acceseți butonul TRIMITE. Pe baza unui mesaj pe care il
primeste pe telefon se face autentificarea in aplicatie. Dacă numărul întrodus nu are semnatura
mobilă, când accesați butonul TRIMITE, sistemul afișează mesajul de eroare.

Dacă dispuneți de semnatura electronică accesați butonul Semnătura electronică.
EXEMPLU: Accesăm butonul de mai jos:

Selectăm certificatul.

Întroducem PIN-ul și accesăm butonul OK.

În caz dacă vă autentificați prima dată pe portal, sistemul vă propune să vă redactați/actualizați
profilul.

Atenție: Cîmpurile cu steluță (*) sînt cîmpuri obligatorii pentru completare.
După ce ați completat și ați verificat datele întroduse accesați butonul ÎNREGISTRARE. După
aceasta urmează procesul de autentificare.

Dacă autentificarea se face cu success apare Imaginea 1 (Interfața după logare). În cazul în care
utilizatorul are mai multe roluri in cadrul aplicației, aplicația va recunoaște automat rolul
corespunzator pentru a lucra în aplicație în momentul autentificării.
Schimbarea rolului utilizatorului se face pur și simplu prin logarea cu un alt user, drepturile
aferente asignându-se automat la relogare.
2. Din drepta selectați CEMT 2019 (Imaginea 1 – Interfața după logare)
3. Va fi afișat formularul pentru depunerea cererilor pentru autorizații CEMT (Imaginea 2 –
Validarea repetărilor pentru unitățile de transport)
3.1. În formular următoarele cîmpuri vor fi populate automat de sistem
Anul valabilității autorizației CEMT
Numărul de înregistrare a cererii
Data/ora depunerii cererii

Următoarele cîmpuri vor fi prepopulate, după necesitate informația poate completată/corectată
IDNO
Denumirea operatorului de transport
Adresa juridica
Telefon
Email
Administrator

În continuare trebuie indicat parcul unităților de transport eligibile care vor participa în concurs.
Pentru a adăuga o nouă unitate de transport va trebui să tastăm butonul Adaugă linie noua. Linia
poate fi ștearsă cu ajutorul butonului Șterge linie.
Număr de înmatriculare
VIN cod
anul fabricării
categorie Euro

În final utilizatorul va trebuie să indice numărul de autorizații CEMT solicitate, după caz numărul
de autorizații nerestricționate pentru fiecare țară în parte (Austria, Grecia, Italia, Ungaria, Federația
Rusa)
număr de autorizații CEMT solicitate
număr autorizații CEMT Austria nerestricționate
număr autorizații CEMT Grecia nerestricționate
număr autorizații CEMT Italia nerestricționate
număr autorizații CEMT Ungaria nerestricționate
număr autorizații CEMT Federația Rusa nerestricționate

3.2. La depunerea formularului sunt validate următoare condiții
a) numărul de înmatriculare să nu fie specificat repetat (Imaginea 2 – Validarea repetărilor
pentru unitățile de transport)
b) numărul de autorizații CEMT solicitat să nu fie mai mare ca numărul de unități de
transport specificate
c) numărul de autorizații CEMT nerestricționate pentru fiecare țară în parte sa nu
depășească numărul de autorizații CEMT solicitate (Imaginea 3 – Validare numărului de
autorizații CEMT solicitate, numărului de autorizații CEMT nerestricționate pentru fiecare
țară în parte)

4. Odată ce informațiile au fost introduse/corectate cererea poate fi depusa prin apăsare
butonului Depune (Imaginea 4 – Corectare datelor introduse în formular, tastam butonul
Depune)
5. După va apărea o pagină de confirmare unde va fi afișată informația depusă (Imaginea 5
– Confirmarea datelor introduse, obținerea numărului de înregistrare CEMT-20190000008). Dacă este necesar această informație poate fi printată (apasă butonul Printează,
Imaginea 6 – Printarea datelor de confirmare)
Pentru a depune o nouă cerere trebuie să apăsam butonul Depune o Nouă Cerere

Imaginea 1 – Interfața după logare

Imaginea 2 – Validarea repetărilor pentru unitățile de transport
mesaj de eroare Următoarele numere de înmatriculare apare de mai multe ori. Eliminați
duplicatele pentru a depune cererea: AN001

Imaginea 3 – Validare numărului de autorizații CEMT solicitate, numărului de autorizații CEMT
nerestricționate pentru fiecare țară în parte
mesaj de eroare Numărul de autorizații [3] este mai mare decât numărul de unități de transport
declarate [2]. Numărul de permisiuni pentru Austria [4] este mai mare decît numărul de
autorizații solicitat [3].

Imaginea 4 – Corectare datelor introduse în formular, tastam butonul Depune

Imaginea 5 – Confirmarea datelor introduse, obținerea numărului de înregistrare CEMT-20190000008

Imaginea 6 – Printarea datelor de confirmare

