
I
I

Guvernul Republicii Moldova $i Guvernul Regatului Unit al Madi

Briranii Si Irlandei de Nord (denumite in continuare "Ptrrtri");

Manifestindu-gi dorintra de a facilita transportul rutier intematrional

uluc larile lor Si in tranzit prin teritoriile lor;
Au convenit asupra urmltoarelor:

DEFIT\'TTru

Articolul 1

in scopurile prezentului Acord:
(1) termenul "franslnttator" va defini orice persoanl fizicl, sau

;gridictr, care pe teritoriul Republicii Moldova sau al Regafului Unit, este

-rurorizata in conformitate cu legile gi regulamentele relevante nationale si se

ue upe de transportul rutier internagional de pasageri sau mirfuri prin angajare

>au prin remunerare, sau pe cont propriu;

(2) termenul "vehicul de pasageri"va defini orice mijloc de transport

rutier cu propulsie mecanictr, cate:
(a) este constrrit sau adaptat pentru folosire gi este folosit Ia transporful

de persoane pe refeaua rutieri;
(b) dispune de mai mult de noui locuri, inclusiv locul $oferului;
(c) este inregistrat pe teritoriul unei PA4i gi este posedat sau folosit de

sau in numele unui transportator, autorizat si ffansporte pasageri pe teritoriul
dat; Si

(d) se afla bmporar pe teritoriul celeilalte Pirti cu scopul efectuadi
rransporfuhii intemafional de pasageri spre, din sau in tranzit prin acest
tcritoriu;

(3) termenul " vehicul de mdrfun'' va defi+i orice mijloc de transport
rutier cu propulsie mecanici, care este:

(a) construit sau adaptat pentru folosire gi este folosit in scopul
tmnsportului de mirfuti pe refeaua rutierf,;

(b) inregistrat pe teritoriul unei Parti; Si
(c) temporar aflat pe teritoriul celeilalte Pirti cu scopul efectuf,rii

transportului internafional de marfrrri pentru livrare sau colectare tn orice punct
al teritoriului dat, sau in tranzit prin acest teritoriu;
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Ii orice remorci sau semiremorci care corespunde conditriilor (a)

. r .rlc prezentului punct, gi este operati de un transportator al unei Pfrti; in

,.;,rrl in care remorca sau semiremorca gi vehiculul respectiv de tracfiune,

.i;:.rxlc corespund conditiilor punctului dat, combinafia celor douf, va fi

. . ,l::ide ratA ca un vehicul unic;

1-l) termenul " teritorid'
cu referinfa la Republica Moldova, va defini cel al Republicii Moldova;

cu referinp la Regatul Unit, va defini cel al Angliei, Ttuii Galilor

\\.rlcs), Scotriei, Irlandei de Nord, Insulelor Normande, Insulei Man Si
t r r breltarului;

(5) autoritifile comPetente sint:
in Republica Moldova - Ministerul Transporturilor 9i Gospodariei

, ,: , irrruri lol;
in Regatul unit - Departamentul Transporfului.

TRANSPORTUL DE PASAGERI

Articolul 2
Servicii de transPort

Transporratorilor licentiati pe teritoriul Republicii Moldova sau aI

irc*etului Unit li se va permite efectuarea serviciilor de transport, folosind

.r:fricule de pasageri, inregistrate pe teritoriul unde sint stabilili, atit intre

:*.nroriile pargilor, cit $i in tranzit prin teritoriul fiecf,rei PA4i, tn conformitate

, u condifule stabilite de prezentul Acord-

Articolul 3
Autorizatii Si scutiri

( l ) Transporrul de persoane cu vehicule de pasageri ale unui

ri.:I)sponator, autorizat pe teritoriul unei Parti, spre sau din orice punct pe

: -.nroriul celeilalte Parfi sau in tran?t prin acest teritodu, cu excepfra serviciilor

r',.cificate in punctul 2 el pieienrului Articol, este necesar si fie autorizat de

, c.rlulta Parte.



(2) Urmitoarele servicii vor fi scutite de necesitatea autorizarii,
mentionate in punctul I al prezentului Articol:

(a) "franspnrturi cu ugile fnchise'f sint
este folosit pentru transporful aceluiaSi grup
caltrtorii gi tntoarcerea lui la locul de plecare;

serviciile cind acelagi vehicul
de pasageri pe durata lntregii.

(b) "renicii firr'l sint serviciile cind un grup de pasageri este adus pe
teritoriul celeilalte Pa4i pentru un sejur tempora.r $i vehiculul de purug"ri
parasegte acest teritoriu degert sau prinff-un serviciu specificat in punctul (c)
de mai jos;

(c) "reruicii retur'l sint serviciile clnd un vehicul de pasageri este
folosit pentru a intra desert pe teritoriul celeil.alte Pa4i sau printt-r1 serviciu
menfionat in punctul (b) de mai sus gi transporttr spre teritoriul in care
transportatorul este autorizat un grup de pasageri, din care orice pasager:

- a fost transportat pe teritoriul celeilalte Pa4i de transportator;
a incheiat inainte de calatorie un contract vizind ambele cf,lltorii pe

teritoriul Pa4ii unde transportatorul este autorizat.
(d) "retvicii naYetd't sint serviciile clnd prin calltorii repetate tur-

retur grupurile de pasageri formate preventiv sint transportate dintr-un anumit
loc de plecare spre un anumit loc de destinafre. Fiecare grup de pasageri care
a efectuat o cAlf,torie tur va fi ulterior transportat inapoi la locul de plecare in
aceeagi componenfa. in timpul calatoriei pasagerii nu vor fi imbarcafi sau
debarcafi- Prima cf,latorie "refur" $i ultima cilatorie "rur" se vor efecfua farA
pasageri;

(e) aanzinlprin teritoriul celeilalte Pa4i, efectuat de un vehicul degert
de pasageri in cadrul calatoriei spre sau dintr-o farl te4a;

(f) inlocuirea unui vehicul de pasageri care a devenit inoperabil cu
unul operabil.

TRANSPORTUL DE MARFURI

' Afticolul 4
Transporful autorrzat de marfuri

Sub rezerva p;;;rtro, Articolului S 
- "ui 

!ilzentului Acord,
transportatorul, autorizatpe teritoriul unei Parfi, va avea dreptul, ff,ri a fi
obligat sa ob1inf, un permis, o licenfa sau un alt fel de auto nzaliepentru
acest scop in confonrritate cu legile celeilalte Pa4i, !g*"_ l{1"..porte
Eggg_{g-}l Yehicul c} sau tara marfa pe britoriul celeilalt" purti pentru
tran spo rtar ea mtrrfuri I o r, inc lu siv inc arc [ruri re tur:



(a) intre orice punct pe teritoriul unei Pa4i si orice punct pe teritoriul
celeilalte Pr4i;

(b) in tranzit prin teritoriul celeilalte Pargi; gi
(c) intre orice punct pe teritoriul celeilalte Pa4i ;i orice punct pe

teritoriul unei trari tede.

Articolul 5
Permise speciale

Fiecare Parte poate str ceari pe teritoriul ei un permis special pentru
folosirea vehiculelor care din motive de greutate sau dimensiuni, sau ale
incdrciturii uansportate, nu pot in cazcontrar circula legal pe teritoriul acestei
Pa4i.

PREVEDERI GENERALE

tuticolul 6
Taxarea

(1) Vehiculele de pasageri si mfufuri, inregrstratepe teritoriul unei
scutite de ta:<e giPA4i $i aflate temporar pe teritoriul celeilalte Pi{i, vo*r fi

plap impuse pentru folosirea drumurilor sau pentnr posgdarea vehiculelor, gi
-fffaxe $i impnztte penffu opera[iuni de transport, efectuate pe teritoriul

celeilalte Pa4i.

(2) Scutirile, menfionate in punctul 1 al prezentului Articol, vor fi
apordate pe teritoriul ambelor Pa{i cit timp sint respectate prevederile expuse
in Regulamentul Vamal in vigoare pe teritoriul respectiv cu privire la admiterea
temporari a unor asemenea vehicule pe acest teritoriu fara plata impozitelor
gi tarelor de import.

(3) Scutirile, mentionate in punctul 1 aL prezentului Articol, DU se vor
aplica la ta,rele gi platrile incluse in preful combustibilului sau la ta:rele rutiere,
sau plalile pentru folosirea unor anumitor poduri, tuneluri, feriboturi, drumuri,
po4iuni de drumuri sau drumurilor de o anumita categorie.

(4) Combustibilul, p6sfrat in rezervoarele standard ale unui r.ehicul,



(5) Piesele de schimb, aduse temporar pe teritoriul celeilatte ptr4i cu
scopul unor eventuale depaniri ale vehiculelor care opereazi in cadrul
prezentului Acord, vor fi scutite de tanele vamale gi de alte tane gi plAfl de
import in conformitate cu Regulamentul Vamal. Piesele inlocuite urme azy, a
fi reexportate sau distruse sub controlul autoritifilor vamale competente ale
celeilalte P[4i

Articolul 7
Neadmiterea c abo tajului

Nici o prevedere a prezentului Acord nu poate fi folosita pentru a
permite unui transportator autorizat si opereze pe teritoriul unei Pa4i, si ia
pasageri sau mi,'rfuri tnh-un punct pe teritoriul celeilalte Pa4i pentru a debarca
pasagerii sau a liwa marfa intr-un alt punct de pe acest teritoriu.

Articolul 8
Respectarea legislafiei nafionale

Cu excepfia cazurilor, clnd acordurile intre PArfi, inclusiv prezentul
Acord, previd altfel:

(a) transportatorii si soferii unei PA{i, gi vehiculele de pasageri, aga
cum au fost definite in Articolul I (2) al prezenfului Acord, $i vehiculele de
marfuri, &$o cum au fost definite in Articolul 1 (3) al prezentului Acord, pe
durata aflirii lor pe teritoriul celeilalte PA4i, vor respecta legislalia si
regulamentele nafionale in vigoare pe acest teritoriu cu privire la transportul
rutier Si traficul rutier;

(b) nici una din Pa4i nu va aplica vehiculelor de pasageri sau mf,rfuri
ale celeilalte PA4i restricfii mai severe decit cele aplicate propriilor vehicule
de legislatia gi regulamentele nafionale.
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Articolul 9

Infracfiuni

(1) tn caznl oricarei incalcdri ale prevederilor prezentului Acord de
un vehicul sau $ofer al unei PA4i, aflindu-se pe teritoriul celeitalte Pe4i,
autoritifile competente ale Pargii pe teritoriul ctrieia a fost comistr tnca.lcarea
au dreptul (fari a afecta sancgiunile legale care instanfele judecitoregti sau
autoritifile executive ale acestei Pa{i pot sa le aplice) s[ ceara de la autoritatile
competente ale celeilalte Parp:

(a) sa emita o avertizare transportatorului in cauzL;
(b) sa emita o astfel de avertizare insofit6 de o notificare in care se va

indica ctr o inctrlcare ulterio arh va duce la interdicfia temporari sau
permanenta de a intra pe teritoriul Perfii in care a fost comistr inci.lcarea pentnr
vehiculele care aparfin transportatorului in cauzl sau sint folosite de el; sau

(c) sa emita o notificare cu o hsrfel de interdicfie.

(2) La primirea unei asemenea cereri autoritefile competente se vor
conforma acesteia si vor inforna cit mai curind posibil autoritafile competente
ale celeilalte Parfi despre acfiunile tnfreprinse.

PREVEDERI FINALE

Articolul 10

Comisia mixta

La cererea oricarei autoritifi competente, reprezentanfii ambelor se
vor intruni in cadrul unei Comisii mixte pentru a revedea funcfionarea
Acordului.
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Articolul 11
Intrarea in vigoare gi durata

(1) Prezentul Acord va intra in vigoare dupA 30 de zile de la data
ultimei dintre notificlri prin canale diplomatice ale fieclrei Pa4i despre
indeplinirea procedurilor interne, necesare intrArii lui in vigoare.

(2) Prezentul Acord se incheie pe o perioada de doi ani si se va prelungi
de fiecare dati pe aceeagi perioadi, ori de cite ori nici una dintre Pe4i nu va
notifica in scris, cu cel pufin $ase luni inaintea expirtrrii termenului menfionat,
intengia sa de a denunfa Acordul.

inrm confirmarea celor expuse subsemnafii, autorizati de Guvemele
lor respective, au semnat prezenful Acord.

incheiat la " j/,L" Oo/ortlrE'e $//la / o.u d'ea in dou'
exemplare originale, fiecare in limbile moldoveneasci gi englezl.,toate textele
fiind egal autentice.

Pentm Guvemul
Republicii Mgtdova

A a D,i.J
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Pentm Guvernul
Regatului Unit al Marii Briranii
Si Irlandei de Nord
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