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G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O V A 

 
H O T Ă R Î R E Nr.______  

din _____________ 2022 
Chișinău 

 
pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea 

şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 257/2017  
 

În temeiul art. 318 din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), Guvernul 

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2017, nr. 149-154, art. 363), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 
1) În tot textul, cuvântul „călători”, la orice  formă gramaticală, se substituie cu 

cuvântul „persoane” la forma gramaticală corespunzătoare. 
2) La Pct. 7: 
a) subpunctul 24) lit. b) va avea următorul cuprins: 
”b) a fost înlocuită ca urmare a declarării acesteia ca pierdută, furată sau 

deteriorată;”. 
b) subpunctul 381) după cuvintele „în proprietate” se completează cu cuvîntul 

„leasing”. 
c) subpunctul 43) textul ,,ansamblul format dintr-un camion sau un autotractor 

cuplat cu o semiremorcă”, se substituie cu textul ,,camion (cu masa minimă de 12 

t) cu sau fără remorcă sau ansamblul format dintr-un autotractor cuplat cu o 
semiremorcă”. 

d) se completează cu subpunctul 44) cu următorul cuprins: 
”44) leasing financiar – totalitatea raporturilor care iau naștere în scopul și în cadrul 

realizării unui contract de leasing, încheiat între un operator de transport rutier și 

organizații de creditare nebancare  prin care se prevede expres transferul către locatar, 

la momentul expirării contractului, al dreptului de proprietate asupra bunului care face 
obiectul leasingului;”.  

3) La pct. 13. subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 
 ,,1) listele autorizaţiilor de categoria II și III pentru anul următor”. 
4) La pct. 301 subpunctul 2) se completează cu textul ,,cu excepția, operatorilor 

de transport rutier, care dețin doar un autovehicul, cărora li se va repartiza o autorizație 

de categoria dată.” 
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5) La pct. 301 subpunctul 3) lit. a) și b) cifrele ,,1-6”, se substituie cu cifrele ,,1-5”. 
6) La pct. 301 subpunctul 3) ultimul alineat va avea următorul cuprins: 
 ,,După expirarea perioadei de 60 de zile de la data eliberării autorizațiilor pentru un 

anumit stat și restituirii autorizațiilor eliberate anterior, cererile ulterioare vor fi 

examinate ținând cont de parcul eligibil real antrenat”. 
7) La pct. 321 subpunctul 2) se abrogă. 
8) După pct. 46 se completează cu punctul 461 cu următorul cuprins: 
„461. Operatorii pot restitui prealabil autorizațiile unitare sau multiple utilizate, prin 

depunerea cererii în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, cu anexarea 

autorizației utilizate și a CMR completat, după caz. Originalul autorizației utilizate se va 

restitui la sediul Agenției în termen de până la 3 zile lucrătoare din momentul restituirii 

prealabile”.  
9) La pct. 52 în tot textul cuvântul „autorizațiilor” se substituie cu cuvântul 

„autorizației”.  
10) La pct. 52 după sintagma „se va diminua”, se completează cu sintagma „pentru 

fiecare act permisiv”. 
11) La pct. 82 lit. b) va avea următorul cuprins: 
„b) a efectuat cel puțin 15 curse cumulativ în ultimii 3 ani, în una dintre țările 

restricționate pentru care se solicită permisiunea”. 
12) Pct. 83 se abrogă. 
13) La pct. 85 sintagma „retrase și” se exclude. 
14) La pct. 85 textul „în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul 

informaţional „e-Autorizaţie transport”, se substituie cu textul „în ordinea cronologică 

de înregistrare a cererilor de repartizare a autorizațiilor CEMT în sistemul informaţional 

„e-Autorizaţie transport”. 
15) Pct. 106 va avea următorul cuprins: 
„106. Darea de seamă este prezentată Agenției odată cu copiile filelor completate ale 

carnetelor de drum. Darea de seamă poate fi prezentată fără file în cazul aflării 

autovehiculului peste hotarele Republicii Moldova, doar cu condiția înștiințării  Agenției 

despre aceste circumstanțe și prezentarea confirmărilor corespunzătoare. Odată cu 

revenirea acestuia vor fi prezentate și filele în original, pe întregul termen menționat.”  
16) După pct. 1121 se completează cu punctul 1122 cu următorul cuprins: 
„1122. Operatorul de transport rutier va restitui autorizația CEMT în original și 

carnetul de drum, la sediul Agenției în termen de până la 30 zile din momentul expirării 

valabilității acestuia sau adoptării deciziei de retragere a acesteia”. 
17) Pct. 133 va avea următorul cuprins:  
„133. Operatorul de transport poate restitui prealabil Carnetul după utilizare, prin 

depunerea cererii în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, cu anexarea 

Carnetului utilizat. Operatorul de transport rutier va restitui Carnetul în original, la 
sediul Agenției în termen de până la 15 zile lucrătoare din momentul restituirii 

prealabile”. 

18)    Pct. 162 va avea următorul cuprins: 
„162. Operatorul de transport rutier va solicita eliberarea autorizațiilor suplimentare 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate prin intermediul sistemului 
informațional „e-Autorizație transport”. Numărul autorizațiilor eliberate pentru o 
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anumită rută, nu poate depăși numărul autovehiculelor notificate în Registrul 
operatorilor de transport rutier.”.  

19)   După pct. 165 se completează cu punctul 1651 cu următorul cuprins: 
 „1651. Operatorul de transport poate restitui prealabil autorizațiile de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în cazul operării unor modificări la ruta (cursa) 

existentă, în măsura în care aceste modificări atrag după sine înlocuirea autorizaţiilor de 

transport rutier de persoane prin servicii regulate cu altele sau expirat termenul de 
valabilitate sau expirat programul de transport rutier, prin depunerea cererii în sistemul 
informațional „e-Autorizație transport”, cu anexarea autorizației ce urmează a fi 

restituită. Autorizația nouă va fi eliberată doar după restituirea celei existente. 
20) La 177, subpunctul 3) lit. a) și b), cifrele ,,1-6”, se substituie cu cifrele ,,1-5”. 
21) La 177, ultimul alineat va avea următorul cuprins: 
 ,,După expirarea perioadei de 60 de zile de la data eliberării autorizațiilor pentru un 

anumit stat și/sau restituirii autorizațiilor eliberate anterior, cererile ulterioare vor fi 

examinate ținând cont de parcul eligibil real antrenat”. 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 
 
 
Prim-ministru                                                            Natalia GAVRILIȚA                                                    
 
 
Contrasemnează: 
 
 
Viceprim-ministru, ministru al 
infrastructurii și dezvoltării regionale 

 
Andrei SPÎNU 

 


