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    Guvernul Republicii   Moldova   si  Guvernul  Republicii   Belarusi, 

denumite in continuare "Parti Contractante" 

    pornind de la    necesitatea   aprofundarii   relatiilor   economice 

bilaterale, 

    dorind sa puna bazele colaborarii in domeniul transporturilor, 

    au incheiat prezentul Acord: 

 

                              Articolul 1 

 

    Prevederile Acordului  dat se vor aplica la transporturile  regulate 

si neregulate de pasageri si marfuri cu autobuze si vehicule cu sau fara 

remorci  sau  cu  remorchere cu semiremorci intre Republica  Moldova  si 

Republica Belarusi, precum si in tranzit pe teritoriul acestora. 

 

                              Articolul 2 

 

    Transporturile  regulate  de pasageri cu autobuze se organizeaza  la 

intelegerea  intre organele de resort stabilite de Partile Contractante, 

ce  determina  denumirea  organizatiei  (firmei),  tipul  de  transport, 

itinerarul,  orarul  circulatiei,  tariful,  punctele  de  imbarcare  si 

debarcare a pasagerilor, perioada si regularitatea traficului. 

 

                              Articolul 3 

 

    Efectuarea transporturilor  neregulate de pasageri cu autobuze intre 

Republica  Moldova  si Republica Belarusi sau in tranzit  pe  teritoriul 

acestora,  cu  exceptia  transporturilor  prevazute in  articolul  4  al 

prezentului Acord, se va efectua cu autorizatii eliberate de organele de 

resort determinate de Partile Contractante. 

    Organele de resort  determinate de Partile Contractante vor  elibera 

autorizatii  pentru sectorul de drum, ce trece prin teritoriul  statului 

respectiv. 

    Autorizatia eliberata  acorda  dreptul de a efectua o singura  cursa 

tur-retur. 

 

                              Articolul 4 

 

    Partile Contractante au consimtit ca nu sunt necesare autorizatii la 

efectuarea transporturilor neregulate de pasageri in urmatoarele cazuri: 

    1) daca grupul,  in  aceeasi  componenta, se deplaseaza  cu  acelasi 

autobuz  pe  tot  parcursul  calatoriei, care incepe si  se  termina  pe 



teritoriul statului Partii Contractante unde este inmatriculat autobuzul; 

    2) daca grupul,  in  aceeasi  componenta, se deplaseaza  cu  acelasi 

autobuz  intr-o  directie  pe tot parcursul calatoriei, care  incepe  pe 

teritoriul   statului   Partii  Contractante,  unde  este   inmatriculat 

autobuzul   si  se  termina  pe  teritoriul  statului  celeilalte  Parti 

Contractante, cu conditia, ca autobuzul se va intoarce gol pe teritoriul 

statului unde este inmatriculat; 

    3) daca capacitatea   autobuzului,  inclusiv  locul  soferului,   nu 

depaseste 8 locuri; 

    4) in cazul, cind autobuzul defectat este inlocuit cu un alt autobuz; 

    5) calatoriile cu autoturisme. 

    La efectuarea  transporturilor  prevazute  in punctele  1),  2)  ale 

prezentului  articol,  soferul autobuzului trebuie sa dispuna  de  lista 

finala a pasagerilor. 

 

                              Articolul 5 

 

    Transporturile  de  marfuri  intre Republica  Moldova  si  Republica 

Belarusi  sau in tranzit pe teritoriul lor se vor efectua cu vehicule cu 

sau   fara   remorci  sau  cu  remorchere  cu  semiremorci  in   temeiul 

autorizatiilor  eliberate  de organele de resort determinate de  Partile 

Contractante. 

    Transporturile de marfuri prevazute de prezentul Acord se efectueaza 

in temeiul unor autorizatii aprobate de modelul celor internationale. 

    Organele de resort  determinate  de Partile Contractante  anual  vor 

efectua   un   schimb  reciproc  de  formulare  pentru  autorizatii   de 

transportare  a marfurilor. Aceste formulare trebuie sa aiba stampila si 

semnatura persoanei imputernicite a organului de resort, care a eliberat 

autorizatia. 

 

                              Articolul 6 

 

    Fara autorizatiile   prevazute   in   articolul  5   se   efectueaza 

transporturile: 

    1) averii, in caz de stramutare; 

    2) osemintelor decedatilor, inclusiv celor imbalsamate sau cremate; 

    3) exponatelor pentru tirguri si expozitii; 

    4) automobilelor,  motocicletelor, bicicletelor, animalelor,  precum 

si   a   inventarului   si  bunurilor   destinate   pentru   organizarea 

activitatilor sportive si teatrale; 

    5) decorurilor  si  rechizitelor teatrale, instrumentelor  muzicale, 

utilajului si accesoriilor pentru inregistrari sonore, filmari, emisiuni 

televizate si reprezentatii teatrale; 

    6) mijloacelor  de  transport, greutatea maxima a  carora,  inclusiv 

remorcile, nu depaseste 6 tone sau tonajul carora nu depaseste 3,5 tone; 

    7) expedierilor postale; 

    8) mijloacelor  de transport auto defectate sau avariate; deplasarea 

mijloacelor   de  transport  auto  fara  incarcatura  pentru  inlocuirea 

mijloacelor  de  transport  defecte sau avariate, precum  si  deplasarea 

vehiculelor  de ajutor tehnic pentru remorcaj sau depanarea  mijloacelor 

de transport. 

    Prevederile punctelor  3),  4),  5)  ale  prezentului  articol  sunt 

aplicabile  in cazurile cind marfurile urmeaza a fi restituite statului, 

in care este inmatriculat mijlocul de transport auto. 

 

                              Articolul 7 

 

    Cind gabaritele  sau  greutatea mijlocului de transport auto cu  sau 

fara marfa depaseste normele prevazute pe teritoriul statului celeilalte 



Parti  Contractante,  transportatorul  trebuie sa obtina  o  autorizatie 

speciala   a   organelor  de  resort  determinate  de   cealalta   Parte 

Contractanta. 

    Aceeasi procedura  trebuie  respectata  si  in  cazul  transportarii 

marfurilor  clasificate ca fiind periculoase, in conformitate cu normele 

in vigoare pe teritoriul statului celeilalte Parti Contractante. 

    Daca autorizatia mentionata in primul alineat al articolului prezent 

limiteaza  deplasarea mijlocului de transport auto pe o ruta  stabilita, 

transportul se efectueaza pe ruta indicata. 

 

                              Articolul 8 

 

    Transporturile prevazute de prezentul Acord pot fi efectuate doar de 

transportatorii,    care,   conform   legislatiei   statelor    Partilor 

Contractante, sunt abilitati la infaptuirea unor astfel de transporturi. 

    Mijloacele de    transport   auto,   ce   efectueaza    transporturi 

internationale,  prevazute  de  prezentul Acord, trebuie sa  dispuna  de 

numarul de inmatriculare national si semnul de distinctie al statului pe 

teritoriul caruia sunt inmatriculate. 

 

                              Articolul 9 

 

    Transportatorului i se permite sa efectueze transporturi de pasageri 

si  marfuri intre doua puncte de pe teritoriul statului celeilalte Parti 

Contractante,   avind   autorizatia  speciala  a  organelor  de   resort 

determinate de cealalta Parte Contractanta. 

    Transportatorul poate efectua transporturi de pe teritoriul statului 

celeilalte  Parti Contractante in tari terte, precum si de pe teritoriul 

unei  tari  terte pe teritoriul statului celeilalte Parti  Contractante, 

daca   legislatia  tarii  terte  sau  acordurile  incheiate  intre  tara 

transportatoare si tara terta permit efectuarea acestor transporturi. 

 

                             Articolul 10 

 

    Conducatorul  mijlocului  de  transport ce  efectueaza  transporturi 

conform  Acordului  prezent  trebuie sa dispuna de permis  de  conducere 

national  sau  international si documente nationale de  inmatriculare  a 

mijlocului de transport auto. 

    Permisul de conducere   national   sau  international   trebuie   sa 

corespunda mostrelor stabilite de Conventia despre circulatia rutiera. 

 

                             Articolul 11 

 

    La efectuarea  transporturilor in temeiul prezentului Acord  trebuie 

sa  se  respecte  regulile circulatiei rutiere, precum si alte  legi  si 

reguli,  inclusiv fiscale, care sunt in vigoare in statul pe  teritoriul 

caruia se efectueaza transporturile. 

    Partile Contractante  se instiinteaza reciproc, in prealabil, despre 

modificarile  si  confirmarile documentelor normative noi ce  pot  aduce 

atingere intereselor celeilalte Parti Contractante. 

    Transporturile in temeiul Acordului prezent se permit cu conditia ca 

la  momentul intrarii pe teritoriul statului fiecarei Parti Contractante 

responsabilitatea   civila  a  transportatorului  va  fi  asigurata   de 

eventuale prejudicii cauzate persoanelor terte. 

 

                             Articolul 12 

 

    1) Transporturile  de  pasageri si marfuri cu mijloace de  transport 

auto si deplasarea mijloacelor de transport auto ale statului unei Parti 



Contractante  pe  teritoriul  statului  celeilalte  Parti  Contractante, 

inclusiv  in  tranzit,  se  vor efectua in  baza  prezentului  Acord  cu 

achitarea  impozitelor  si  taxelor de stat pentru  trecere,  precum  si 

recuperarea valorii in caz de pricinuire de pierderi conform legislatiei 

statului celeilalte Parti Contractante. 

    2) Conditiile   de   acordare  a  privilegiilor   asupra   achitarii 

impozitelor si taxelor de stat se examineaza aparte si se determina prin 

protocoalele Comisiei Mixte. 

 

                             Articolul 13 

 

    La efectuarea  transporturilor,  Partile  Contractante  reciproc  se 

scutesc  de  taxe  vamale  si autorizatii de  import  de  pe  teritoriul 

statului celeilalte Parti Contractante a: 

    1) cantitatii  de  combustibil  aflat in capacitatile  prevazute  de 

uzina producatoare pentru fiecare model de mijloc de transport auto; 

    2) cantitatii  de  lubrifianti prevazuta pentru utilizare in  timpul 

transportarii; 

    3) pieselor de  schimb si instrumentelor prevazute pentru  reparatia 

mijlocului de transport auto. 

    Piesele de schimb  neutilizate  sunt  predate,  iar  cele  schimbate 

trebuie  inapoiate, predate sau trecute la pierderi in ordinea stabilita 

pe teritoriul Partii Contractante respective. 

 

                             Articolul 14 

 

    Controlul de  frontiera,  cel  vamal  si  sanitar,  precum  si  alte 

formalitati,  care nu sunt prevazute in prezentul Acord, se vor  efectua 

aplicindu-se  prevederile  acordurilor internationale, participante  ale 

caror  sunt  ambele  Parti  Contractante, iar in  lipsa  lor  se  aplica 

legislatia   si   regulile  in  vigoare  ale  statului  fiecarei   Parti 

Contractante, daca alt mod nu este prevazut de acordurile bilaterale ale 

Partilor Contractante. 

 

                             Articolul 15 

 

    Controlul de frontiera, vamal si sanitar la transportarea bolnavilor 

in  stare  grava,  in  cazul transporturilor  regulate  de  persoane  cu 

autobuze,  precum  si  la transportarea animalelor  si  marfurilor  usor 

alterabile se va efectua in mod favorizat. 

 

                             Articolul 16 

 

    In caz de incalcare, pe teritoriul statului unei Parti Contractante, 

a  unei  sau altei prevederi a Acordului prezent, organul de  resort  al 

statului,   unde  este  inmatriculat  mijlocul  de  transport  auto,  la 

rugamintea  organului  de  resort  al celuilalt stat,  va  aplica  toate 

masurile   si   sanctiunile  necesare  pentru  a  asigura   indeplinirea 

prezentului  Acord.  Despre  masurile intreprinse organul de  resort  al 

statului  unde  este inmatriculat mijlocul de transport auto  informeaza 

organul de resort al celuilalt stat. 

 

                             Articolul 17 

 

    In scopul examinarii   si   rezolvarii  problemelor  ce  reies   din 

interpretarea  si aplicarea prezentului Acord, se va crea Comisia Mixta, 

care   va  fi  alcatuita  din  reprezentanti  ai  organelor  de   resort 

determinate de Partile Contractante. 

    Comisia Mixta  se  convoaca, la solicitarea  reprezentantului  unuia 



dintre  organele  de  resort indicate in articolul prezent, pe  rind  pe 

teritoriul fiecarei Parti Contractante. 

 

                             Articolul 18 

 

    Prezentul Acord   nu  aduce  atingere  drepturilor  si  obligatiilor 

Partilor  Contractante,  ce  reies  din  alte  acorduri  internationale, 

participante ale carora ele sunt. 

 

                             Articolul 19 

 

    Prezentul Acord  intra in vigoare din ziua cind Partile Contractante 

se  instiinteaza,  prin canale diplomatice, despre indeplinirea  tuturor 

procedurilor  juridice necesare pentru aprobarea lui, in corespundere cu 

regulamentele legislative si ramine in vigoare timp de cinci ani. 

    In continuare,  actiunea  lui  se prelungeste in mod tacit  pina  la 

expirarea a 90 zile din momentul cind una dintre Partile Contractante va 

anunta  cealalta Parte Contractanta prin notificare despre hotarirea  sa 

de a suspenda actiunea prezentului Acord. 

 

    Intocmit la Brest,  la 9 aprilie 1994, in doua exemplare, fiecare in 

limbile   romвna,  belarusa  si  rusa,  textele  avind  aceeasi  valoare 

juridica.   in  caz  de  neintelegeri  in  expunerea  prezentului  Acord 

preferinta se da textului de limba rusa. 

 

                          PROTOCOL ADITIONAL 

       de aplicare a Acordului Intre Guvernul Republicii Moldova 

              si Guvernul Republicii Belarusi cu privire 

                    la traficul auto international 

 

    Prezentul protocol  este parte componenta a Acordului intre Guvernul 

Republicii  Moldova  si  Guvernul  Republicii  Belarusi  cu  privire  la 

traficul auto international, semnat la 9 aprilie 1994. 

    Referitor la   aplicarea  prezentului  Acord,  Guvernul   Republicii 

Belarusi  si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare  "Parti 

Contractante", au convenit asupra urmatoarelor: 

    1. Prin organele de resort se subintelege: 

    - din partea Republicii Moldova: 

    Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova 

    tel. 62 07 50     62 07 70 

    fax. 62 48 75     62 64 38 

    - din partea Republicii Belarusi: 

    Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor al Republicii Belarusi 

    tel. 96 67 42     96 41 98 

    fax. 27 25 38     27 19 81 

    2. Referitor  la articolul 1 se va intelege, ca conform  prezentului 

Acord  se  pot  exploata  remorci si semiremorci, folosite  de  una  din 

Partile  Contractante,  inclusiv cele inmatriculate pe teritoriul  tarii 

terte. 

    3. La executarea  articolului  5 al prezentului Acord  se  stabilesc 

urmatoarele categorii de autorizatii pentru indeplinirea transporturilor 

de pasageri si marfuri: 

    a) bilaterale  -  intre  punctul  situat pe  teritoriul  unei  Parti 

Contractante   si   punctul  situat  pe  teritoriul   celeilalte   Parti 

Contractante; 

    b) de tranzit  -  in  tranzit  prin  teritoriul  uneia  din  Partile 

Contractante; 

    c) in/din tari  terte  -  intre punctul, situat pe  teritoriul  unei 

Parti  Contractante, si punctul situat pe teritoriul tarii terte, precum 



si viceversa. 

    4. Organele de  resort  ale  Partilor  Contractante,  pina  in  luna 

noiembrie,  vor  determina  numarul necesar de autorizatii  pentru  anul 

urmator, schimbul reciproc al carora se va efectua pina la 15 decembrie. 

    Autorizatiile  sunt  valabile  timp de un an calendaristic,  pot  fi 

folosite  de  acel transportator caruia ii sunt eliberate, si nu pot  fi 

retransmise unor persoane neautorizate. 

    Pentru a primi  o autorizatie speciala, prevazuta de articolul 7  al 

prezentului Acord, transportatorul este obligat sa prezinte organului de 

resort o cerere, care trebuie sa contina: 

    a) denumirea transportatorului si adresa lui; 

    b) marca si tipul  mijlocului  de  transport, precum si  numarul  de 

inmatriculare; 

    c) numarul de osii si distanta dintre ele; 

    d) gabaritele si masa proprie a mijlocului de transport; 

    e) tonajul mijlocului de transport; 

    f) tipul de marfa, gabaritele ei si greutatea; 

    g) in caz de necesitate, schema mijloacelor de transport cu marfa; 

    h) greutatea pe fiecare osie; 

    j) viteza maxima admisibila a mijlocului de transport in km/h; 

    i) locul de incarcare si descarcare (adrese concrete); 

    k) trecerile   de   frontiera   vamala   prevazute   si   itinerarul 

transportarii. 

    Cererea de eliberare  a autorizatiei speciale se expediaza in  scris 

in  3  exemplare  nu  mai  tirziu decit cu 20  zile  pina  la  inceperea 

transportarii. 

    Organele de resort  ale  Partilor Contractante sunt obligate sa  dea 

raspuns  la rugamintea cu privire la eliberarea de autorizatie  speciala 

nu mai tirziu decit cu zece zile din data primirii. 

    5) Referitor  la  articolul  9, alineatul al doilea  al  prezentului 

Acord,  la  transportarea  marfii  de  pe  teritoriul  celeilalte  Parti 

Contractante   in  tari  terte  se  prevede  primirea  formularelor   de 

autorizatii  la transportarea in tara terta; autorizatia indicata nu  se 

cere  la  transportarea in/din statele fostei URSS daca alt mod nu  este 

prevazut conform hotaririi Comisiei Mixte. 

    6. Dispozitiile   articolului   5,  alineatul  al  doilea,  si   ale 

articolului   13  se  introduc  conform  hotaririi  Comisiei  Mixte,  la 

intelegerea Partilor Contractante. 

    7. Dispozitiile  articolului  11, alineatul al treilea  se  introduc 

conform hotaririi Comisiei Mixte, dupa primirea si intrarea in vigoare a 

legislatiei Partilor Contractante in problema data. 

    8. Transporturile  de marfuri si persoane in comunicatie  bilaterala 

se scutesc de incasarea impozitelor si taxelor de stat pentru trecere. 

 

    Infaptuit la Brest, la 9 aprilie 1994, in doua exemplare, fiecare in 

limbile  romвna,  belarusa si rusa, toate textele avind aceeasi  valoare 

juridica.   In  caz  de  aparitie  a  disensiunilor  de  interpretare  a 

dispozitiilor  prezentului Acord, preferinta se va da textului de  limba 

rusa. 

 


