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    Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Armenia, denumite 

in continuare "Parti Contractante", 

    pornind de la   necesitatea  aprofundarii  relatiilor  economice  si 

comerciale bilaterale, si 

    dorind sa puna   bazele  dezvoltarii  si  colaborarii  in   domeniul 

transporturilor, 

    au convenit asupra celor ce urmeaza: 

 

                              Articolul 1 

    Partile vor efectua  transporturi regulate si neregulate de pasageri 

cu autobuze si de incarcaturi cu autocamioane cu sau fara remorci sau cu 

remorchere  cu semiremorci, precum si calatorii particulare sau in  grup 

cu  autoturisme  intre  cele  doua  state, precum  si  in  tranzit  prin 

teritoriile lor in tari terte. 

 

                              Articolul 2 

    Transporturile  regulate de pasageri cu autobuze se efectueaza  fara 

autorizatii, in urma intelegerii dintre organele de resort ale Partilor, 

convenindu-se  in  prealabil  asupra  denumirii  organizatiei  (firmei), 

tipului  de  transport, itinerarului, orarului  circulatiei,  tarifului, 

punctelor  de  imbarcare  si  debarcare ale  pasagerilor,  perioadei  si 

regularitatii efectuarii transporturilor. 

 

                              Articolul 3 

    Transporturile neregulate de pasageri cu autobuze intre ambele state 

sau  in  tranzit  prin  teritoriile  lor,  cu  exceptia  transporturilor 

prevazute  in  Articolul 4 al prezentului Acord, se vor efectua in  baza 

autorizatiilor, eliberate de organele de resort ale Partilor. 

    Cererea privind   acordarea   de   autorizatii   pentru   efectuarea 

transportului neregulat de pasageri se inainteaza de catre transportator 

organului  de  resort  al tarii lui, care la rindul  sau  o  readreseaza 

organului de resort al celeilalte tari. 

    Autorizatia eliberata  acorda  dreptul de a efectua o singura  cursa 

tur-retur. 

 

                              Articolul 4 

    Partile au convenit  ca  nu sunt necesare autorizatii la  efectuarea 

transporturilor neregulate de pasageri in urmatoarele cazuri: 

    1) daca grupul de pasageri se deplaseaza in aceeasi componenta si cu 

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

pe teritoriul acelei Parti, unde este inmatriculat autobuzul; 



    2) daca grupul de pasageri se deplaseaza in aceeasi componenta si cu 

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

pe teritoriul Partii, unde este inmatriculat autobuzul, si se termina pe 

teritoriul celeilalte Parti cu conditia, ca autobuzul se va intoarce gol 

in tara, unde este inmatriculat; 

    3) daca capacitatea   autobuzului,  inclusiv  locul  soferului,   nu 

depaseste 8 locuri; 

    4) in cazul,   in   care  autobuzul  care  efectueaza   transporturi 

autorizate  neregulate de pasageri se defecteaza si este inlocuit cu  un 

alt autobuz; 

    5) calatoriilor cu autoturisme. 

    La efectuarea   transporturilor,  prevazute  in  prezentul  Articol, 

soferul  mijlocului  de  transport auto trebuie sa dispuna  de  o  lista 

nominala a pasagerilor. 

 

                              Articolul 5 

    Transporturile  de  marfuri intre ambele state sau in  tranzit  prin 

teritoriile lor se efectueaza cu autocamioane cu sau fara remorci sau cu 

remorchere  cu  semiremorci,  in  temeiul  autorizatiilor  eliberate  de 

organele de resort ale Partilor. 

    Transporturile   de   marfuri,  prevazute  de  prezentul  Acord   se 

efectueaza  in  baza  unor facturi, forma carora trebuie  sa  corespunda 

mostrelor internationale stabilite. 

    Organele de resort ale Partilor anual vor efectua un schimb reciproc 

de  formulare de autorizatii pentru transportarea incarcaturilor. Aceste 

formulare  trebuie  sa aiba stampila si semnatura organului  de  resort, 

care a eliberat autorizatia. 

 

                              Articolul 6 

    Autorizatiile,  prevazute  in  Articolul  5,  nu  sunt  necesare  la 

efectuarea transporturilor: 

    1) averii, in caz de imigrare sau emigrare; 

    2) corpurilor decedatilor, inclusiv a celor imbalsamate sau cremate; 

    3) exponatelor si utilajului pentru tirguri si expozitii; 

    4) automobilelor,  motocicletelor, bicicletelor, animalelor,  precum 

si   a  inventarului  si  bunurilor,  predestinate  pentru   organizarea 

actiunilor sportive si teatrale; 

    5) decorurilor  si  rechizitelor teatrale, instrumentelor  muzicale, 

utilajului si accesoriilor pentru inregistrari sonore, filmari, emisiuni 

televizate si reprezentatii teatrale; 

    6) postei; 

    7) mijloacelor de transport defectate; 

    8) ajutorului  umanitar,  precum si pentru acordarea  ajutorului  in 

cazul calamitatilor naturale si accidentelor industriale. 

    Exceptiile, prevazute  la  subpunctele  3), 4), 5)  ale  prezentului 

Articol se aplica in cazurile cind incarcatura transportata urmeaza a fi 

intoarsa  in  tara inmatricularii mijlocului de transport sau  in  cazul 

cind incarcatura va fi transportata pe teritoriul unei tari terte. 

 

                              Articolul 7 

    Cind dimensiunile  sau greutatea mijlocului de transport auto cu sau 

fara  incarcatura  depasesc normele stabilite pe  teritoriul  celeilalte 

Parti,  transportatorul  trebuie sa primeasca o autorizatie  speciala  a 

organelor de resort ale celeilalte Parti. 

    Aceeasi procedura  trebuie  respectata  si  in  cazul  transportarii 

incarcaturilor  calificate  ca  fiind periculoase,  in  conformitate  cu 

normele in vigoare pe teritoriul celeilalte Parti. 

    Daca autorizatia,   mentionata  la  primul  alineat  al  prezentului 

Articol,   limiteaza  deplasarea  mijlocului  de  transport  pe  o  ruta 



stabilita, transportul se efectueaza doar pe ruta indicata. 

 

                              Articolul 8 

    Transporturile  internationale, prevazute de prezentul Acord, pot fi 

efectuate  doar de transportatorii, care, conform legislatiei tarii lor, 

sunt abilitati sa infaptuiasca transporturi internationale. 

    Mijloacele de   transport   auto,   care   efectueaza   transporturi 

internationale  prevazute de prezentul Acord, trebuie sa aiba numarul de 

inmatriculare national si semnul de distinctie al tarii lor. 

    Partile vor recunoaste  reciproc  documentele pentru  mijloacele  de 

transport auto, eliberate de organele lor de resort. 

 

                              Articolul 9 

    Transportatorului   i  se  permite  efectuarea  transporturilor   de 

pasageri  sau  incarcaturi  intre  doua  puncte  situate  pe  teritoriul 

celeilalte  Parti odata cu primirea autorizatiei speciale a organului de 

resort al celeilalte Parti. 

    Transportatorul   poate   efectua  transporturi  de  pe   teritoriul 

celeilalte  Parti  pe  teritoriul  unei  tari terte,  precum  si  de  pe 

teritoriul   unei  tari  terte  pe  teritoriul  celeilalte  Parti,  daca 

legislatia   tarii   terte   sau   acordurile   incheiate   intre   tara 

transportatorului  si  tara  terta admit posibilitatea  efectuarii  unor 

asemenea transporturi. 

 

                             Articolul 10 

    Conducatorul  mijlocului  de  transport auto trebuie sa  dispuna  de 

permisul  de  conducere  national sau international  si  de  documentele 

nationale de inmatriculare a mijlocului de transport auto. 

    Permisele de  conducere  nationale  sau  internationale  trebuie  sa 

corespunda   mostrei  stabilite  de  Conventia  Internationala   privind 

circulatia rutiera. 

 

                             Articolul 11 

    La efectuarea  transporturilor  internationale in  baza  prezentului 

Acord  trebuie  sa se respecte regulile circulatiei rutiere,  precum  si 

alte legi si reguli, inclusiv cele fiscale. 

    Pentru incalcarea  acestor  legi  sau  reguli,  transportatorul  sau 

conducatorul  mijlocului  de  transport auto poarta  raspundere  conform 

legislatiei tarii in cauza. 

    Transporturile internationale in baza prezentului Acord se permit cu 

conditia  ca  la momentul intrarii pe teritoriul fiecareia dintre  Parti 

transportatorul,  care efectueaza transportul, va fi asigurat in vederea 

responsabilitatii civile de eventualele prejudicii. 

 

                             Articolul 12 

    Achitarea pentru  transporturile efectuate in baza prezentului Acord 

se  va  infaptui  in valuta convertibila care are libera  circulatie  in 

ambele  tari,  daca  o  alta  forma de achitare  nu  este  prevazuta  in 

acordurile privind platile. 

 

                             Articolul 13 

    La efectuarea  transporturilor  Partile se scutesc reciproc de  taxe 

vamale,   incasari  si  autorizatii  pentru  importarea  pe   teritoriul 

celeilalte Parti: 

    1) a cantitatii  de  combustibil aflat in rezervoarele prevazute  de 

uzina producatoare pentru fiecare model al mijloacelor de transport auto; 

    2) a cantitatii   de   lubrifianti  in  cantitati  necesare   pentru 

utilizare in timpul transportarii; 

    3) a pieselor  de  schimb  si  instrumentelor  destinate  reparatiei 



mijlocului    de   transport   auto,   care   efectueaza    transporturi 

internationale. 

    Piesele de schimb  neutilizate  sunt inapoiate, iar  cele  schimbate 

urmeaza a fi scoase din tara, predate sau trecute la pierderi in ordinea 

stabilita pe teritoriul Partii respective. 

 

                             Articolul 14 

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

chestiuni,  care nu sunt in mod special prevazute in prezentul Acord, se 

vor  efectua aplicindu-se prevederile acordurilor internationale,  parti 

ale  carora sunt ambele Parti, iar in lipsa lor se vor aplica legislatia 

si reglementarile in vigoare ale Partii respective. 

 

                             Articolul 15 

    Controlul de frontiera, vamal si sanitar la transportarea bolnavilor 

in  stare  grava,  in  cazul transporturilor  regulate  de  pasageri  cu 

autobuze,  precum si la transportarea animalelor si incarcaturilor  usor 

alterabile se va efectua in mod favorizat. 

 

                             Articolul 16 

    In cazul incalcarii unor prevederi ale prezentului Acord, organul de 

resort  al  tarii,  pe teritoriul careia a fost  comisa  incalcarea,  va 

intreprinde  masurile  necesare  si va aplica sanctiunile  prevazute  de 

legislatia  sa  in  scopul asigurarii  indeplinirii  prezentului  Acord. 

Organul  de resort al uneia dintre Parti va informa organul respectiv al 

celeilalte Parti despre masurile intreprinse si sanctiunile aplicate. 

 

                             Articolul 17 

    Partile vor intretine  contacte  si se vor consulta periodic  in  ce 

priveste  schimbul de experienta si vor negocia in vederea  solutionarii 

problemelor litigioase legate de realizarea prezentului Acord. 

 

                             Articolul 18 

    Prevederile prezentului   Acord  nu  aduc  atingere  drepturilor  si 

intereselor   Partilor,   care  reies  din  alte  tratate  si   acorduri 

internationale incheiate. 

 

                             Articolul 19 

    Prezentul Acord   intra   in  vigoare  la  data   primirii   ultimei 

instiintari,  in scris, prin canale diplomatice, privind indeplinirea de 

catre  Parti  a procedurilor statale interne, necesare intrarii  lui  in 

vigoare. 

    Prezentul Acord  se incheie pentru un termen de cinci ani.  Actiunea 

lui se va prelungi in mod automat pentru urmatorii termeni de cinci ani, 

daca  nici  una dintre Parti nu va instiinta, in scris, cealalta  Parte, 

prin  canale  diplomatice,  cu  cel putin sase luni  pina  la  expirarea 

actiunii prezentului Acord, despre intentia sa de a-l denunta. 

 

    Intocmit la Chisinau,  la  30  octombrie  1996,  in  doua  exemplare 

originale,  in  limbile  moldoveneasca, armeana si rusa,  toate  textele 

fiind egal autentice. 

    In cazul aparitiei  unor  divergente de interpretare sau aplicare  a 

prevederilor prezentului Acord, textul in limba rusa va fi de referinta. 

 


