
PROTOCOLUL
Comisiei Mixte moldo-italiene in domeniul transportului rutier interna{ional

in conformitate cu prevederile Acordului inhe Guvernul Republicii Moldova qi Guvernul Republicii Italiene
cu privire la reglementarea reciproci a transportului internaJional auto de pasageri gi mdrfuri, semnat la Roma, la data
de 19 septembrie 1997, in perioada 16-17 aprilie2019,la Chiqin[u, s-au desfrgurat lucrdrile Comisiei Mixte moldo-
italiene in domeniul transportului rutier interna{ional.

Componenla celor doud Delegalii este prezentatd in anexd gi constituie parte integrantd a Protocolului.

Dupd schimbul de saluturi, cele doud Delega{ii au stabilit de comun acord urmdtoarea Agend5 de lucru:

l. Transportul de persoane.
2. Diverse.

1. TRANSPORTUL DE PERSOANE

Dupf, o disculie ampl[ despre elementele critice, care au fost constatate in cursul procesului de autorizare de
cdtre pnr,ti a serviciilor regulate de transport persoane, in perioada de la ratificarea Acordului bilateral pdnd in prezent:

a. Partea Moldoveand a menlionat faptul cd, in conformitate cu legislalia nafionald, condilia restrictivd privind
menlinerea intervalului de minim de I (o orf,) la plecare dintre cursele regulate de transport persoane, se
aplici unei curse regulate de transport persoane, in cazul in care graficul de circulalie propus, are stalii
(localit[1i) de plecare sau intermediare, care se afl6 in graficul unui serviciu regulat pentru care a fost
aprobatd/autorizatd cererea in favoarea unui alt operator de transport pe teritoriul Republicii Moldova.

b. Avind in vedere faptul c5, in conformitate cu legislafia italianA, transporturile de persoane in trafic
internalional sunt liberalizate, la solicitarea Pd4ii Italiene, s-a convenit cd prevederile menlionate la lit. "a" ,
nu se vor aplica in cazul curselor regulate care au destinalii finale diferite pe teritoriul ltaliei.

c. La solicitarea PA{ii Italiene, dupd ce a luat act de prevederile legislative ale Republicii Moldova, s-a convenit
ca aceasti condi{ie restrictivd sd nu se aplice, dacd serviciile sunt solicitate de aceiagi operatori (transportatori
italian gi moldovean identici);

d. Partea Moldoveand a comunicat faptul cd lista detaliatb a serviciilor autorizate sau a c6ror cerere a fost
aprobatd este disponibilS publicului, qi operatorii o pot utiliza pentru a planifica in mod eficient serviciul care
trmeazd sd fie propus;

e. Considerdnd divergenlele prezente la nivel legislativ gi de procedurd intre cele doud !dri, Pdrlile convin
asupra urmdtoarelor aspecte :
r Cererile privind autorizarea serviciilor regulate de transport persoane, urmeazd sd fie depuse de c6tre

ambii operatorii de transport concomitent la ministerul competent al fiecdrei Pirfi.
. tn vederea eficientiz[rii mecanismului de autorizare a curselor regulate, P6r{ile au convenit de a se

notifica reciproc despre cererile receplionate prin intermediul corespondenlei elechonice, de reguld in
termen de 5 zile lucrdtoare, de la recep{ionarea acestora.

. Pi4ile vor comunica intreprinderilor qi asocialiilor cd cererile privind deschiderea curselor regulate,
trebuie depuse la sediul instituliilor competente ale Pdrfilor.

. in cazul in care de cdtre Partea Moldoveand vor fi receplionate mai multe cereri pentru autorizarea
aceloraqi curse, urmeaz6 a se acfiona conform principiului "primul venit, primul servif'. in caz de
divergenfe, P6rlile vor decide in spirit de colaborare.

o La deschiderea curselor regulate, operatorii de transport vor prezenta setul de acte stabilit in cadrul
intdlnirii tehnice din 03-04 mai 2017 . Totodat[, Pdrfile pe teritoriul s6u, vor aplica prevederile legisla]iei
na{ionale.

. in caz;lln cat'e, unul dintre operatorii de transport nu intrunegte cerinlele legale stabilite, partenerului
acestuia i se va oferi o perioadd de 30 zile calendaristice pentru identificarea altui partener, fird a pierde
aprobarea cererii pe parcursul perioadei menfionate. Aceastd posibilitate poate fi utilizatd,maxim de dou[
ori. in cazul in care perioada acordatd expir6, dreptul de deservire a cursei se abrog6. Pentru caanile
menlionate in anex6, termenul incepe sd decurgi din data semndrii prezentului Protocol.
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Dacd unul dintre operatorii de transport, antrenali la deservirea unei anumite curse regulate, comunici
organului competent din statul, in care intreprinderea are sediul juridic, despre intenlia de a renun{a la
deservirea cwsei, partenerului i se va acorda un termen de pind la 6 luni pentru a identifica un alt
transportator partener. in asemenea situalie, in perioada menlionatd, operatorul de transport va avea
posibilitatea de a deservi cursa fbrd paritate.
in termen de 6 luni noul operator inlocuitor trebuie sd depund cerere formal cdtre Ministerul competent
gi, in cazul ?n care, in termenul de 6 luni men{ionat in punctul precedent, noul operator inlocuitor nu a
depus cererea, autoriza(ia urmeazd va fi revocatd.

Lista serviciilor regulate (autorizate sau aflate inci in curs de analizd preliminard) lntre Italia qi Republica
Moldova este cuprinsd in anexa I la prezentul Protocol, care constituie parte integrantd a prezentului Protocol.

Pdrlile sunt de acord sd comunice prin e-mail qi, in acest scop, sf, indice urmdtoarele informalii:
o Structura responsabild pentru Ministerul Italiei: Direclia Generald pentru Transportul Rutier qi

Intermodalitate - Divizia 2 - Adresa de e-mail care va fi utilizatd pentru corespondenld:
divisione2. dgtsi@mit. gov. it

r Structura responsabili pentru Ministerul Moldovei: Agenfia Nalionald Transport Auto - Direclia Relalii
Interna,tionale - Adresa de e-mail care va fi utilizatd" pentru corespondenfa: anta@anta.gov.md,
s e cr etariat@anta. go v. md.

Partea Italiand anunll cd urmdtoarele date sunt necesare pentru verificdrile anti-mafie:
a. Date despre intreprindere:

i. Numele qi denumirea comerciald
ii. Sediuljuridic(tara)

iii. Adresa sediului juridic

b. Datele privind reprezentantul legal qi / sau directorul Ei / sau altd persoand responsabil6:
i. Nume de familie

ii. Prenume
iii. Data nagterii
iv. Naliune qi oraq de nastere
v. Jara qi adresa de reqedinlb

vi. Pozilie ( rol de{inut in companie).

c. Fotocopie a actului de identitate al reprezentantului legal gi / sau al directorului qi / sau altd persoanf,
responsabild.

2. DIVERSE

$edin{a Comisiei Mixte moldo-italiene in domeniul transportului rutier internalional de persoane s-a
desfdqurat intr-o atmosferd prietenoasl qi amiabilE gi a fost exprimatd o satisfactie reciproc5 a rezultatelor oblinute in
cadrul acestei reuniuni.

Semnat la Chiqindu pe 17 aprilie 2019, ?n
egal autentice.

Pentru
Delega{ia Moldoveani

limba rom6nd qi italianS, in doud exemplare, ambele texte fiind

Pentru
Dplegafia Italianii

Serghei BUCATARU


