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Pentru punerea în aplicare a Legii nr.170/2018 

cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport  

și modificarea unor acte legislative 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 14 din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6) și 

al Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr.309-320, art.490), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

  

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se 

anexează). 

2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa 

depozitarul Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra circulației rutiere, 

întocmite la Viena la 8 noiembrie 1968, la care Republica Moldova a aderat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 1318/1993, despre punerea în aplicare în Republica 

Moldova a certificatului de înmatriculare pentru participarea în traficul rutier 

internațional a mijloacelor de transport avînd plăci cu număr de înmatriculare 

neutru. 

3. Poliția de Frontieră nu va autoriza trecerea frontierei de stat a Republicii 

Moldova pentru mijloacele de transport cu numere de înmatriculare neutre 

transmise în folosinţă altor persoane decît cele stabilite în articolul I punctul 3 din 

Legea nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea  unor acte legislative ori în lipsa contractului de comodat sau locațiune 

reglementat de legislația Republicii Moldova. 
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2018. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 
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Aprobate 

                                                                                            prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

Modificările ce se operează 

 în unele hotărîri ale Guvernului 
 

1. Punctul 9 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294/1998 „Cu 

privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 

decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1998, nr.30-33, 

art.288), cu modificările și completările ulterioare, după textul „TV-20 Chitanţă 

pentru bunurile primite spre păstrare;” se completează cu textul „TV-24 

Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat pentru înmatriculare în condițiile 

Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative”.  

 

 2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047/1999 „Cu privire la 

reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în 

Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi 

remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, 

art. 1113), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează:  

1) punctul 17, după termenul „certificat de înmatriculare provizorie pentru 

probe”  se completează cu următorul termen: 

„certificat de înmatriculare pentru participarea în traficul rutier 

internațional  a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender   - 

document oficial de stat eliberat la înmatricularea vehiculelor din unitățile 

administrativ-teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția 

localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, 

Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari, pentru participarea în traficul rutier 

internațional.”;  

 

2) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins: 

„231. Înmatricularea vehiculelor din unitățile administrativ-teritoriale din 

stînga Nistrului și municipiul Bender, cu excepția localităților Cocieri, Corjova, 

Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul 

Dubăsari, cu  eliberarea certificatului de înmatriculare și a numerelor de 

înmatriculare neutre, se efectuează în baza următoarelor documente: 

a) cererea solicitantului; 

b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

punctul 3 al Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

c) în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice - procura și actul de 

identitate al persoanei împuternicite;  
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d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca 

din raionul Dubăsari (Forma RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent); 

e) certificatul de înmatriculare al vehiculului; 

f) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii; 

g) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în termenul 

de valabilitate al acesteia; 

h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciul prestat; 

i) raportul de identificare a vehiculului; 

j) documentul vamal care atestă importul vehiculului, în cazul vehiculelor 

importate după 24 aprilie 2018; 

k) în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se 

înmatriculează pentru prima data la autoritățile din Republica Moldova, 

solicitantul trebuie să prezinte şi actele de înmatriculare eliberate de autorităţile 

statelor străine.”; 

 

3) se completează cu punctul 291 cu următorul cuprins: 

„291. Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul 

cu număr de înmatriculare neutru,  se efectuează în baza următoarelor documente: 

a) cererea noului proprietar; 

b) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra  

autovehiculului sau remorcii; 

c) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

punctul 3 al Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

d) în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice, procura și actul 

de identitate al persoanei împuternicite;  

e) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca 

din raionul Dubăsari (Forma RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent); 

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar; 

h) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

i) procura, după caz; 

j) raportul de identificare a vehiculului; 

k) cererea depusă de fostul proprietar în cazul solicitării transcrierii 

transmiterii dreptului de proprietate în baza unui contract întocmit în formă simplă, 

conform legislației civile.” 

 

4) se completează cu punctul 351 cu următorul cuprins: 
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„351. Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare a vehiculului 

cu număr de înmatriculare neutru, se efectuează în baza următoarelor documente: 

a)  cererea proprietarului; 

b) actul de identitate care confirmă una din condițiile stabilite la art. I 

punctul 3 al Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de 

transport și modificarea unor acte legislative; 

c) în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice, procura și actul de 

identitate a persoanei împuternicite;  

d) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca 

din raionul Dubăsari (Forma RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent); 

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului în 

termenul de valabilitate al acesteia; 

f) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

g) raportul de identificare a vehiculului.” 

 

5) se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins: 

„361. Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare pentru vehicul cu 

număr de înmatriculare neutru,  ca urmare a modificării datelor personale a 

titularului, înscrise în certificatul  de înmatriculare, se efectuează în baza 

următoarelor documente: 

a) cererea solicitantului; 

b) certificatul de înmatriculare; 

c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

   d) actul de identitate care confirmă una din condițiile 

stabilite la art. I alin. (3) al Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor 

mijloace de transport și modificarea unor acte legislative; 

e) în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice, procura și actul 

de identitate a persoanei împuternicite;  

f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca 

din raionul Dubăsari (Forma RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent); 

g) actele care confirmă legalitatea modificărilor solicitate, după caz; 

h) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de 

valabilitate al acesteia; 

i) raportul de identificare a vehiculului.” 

 

6) punctul 49 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) în cazul vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova se prezintă 

certificatul de înmatriculare și titlul de proprietate asupra vehiculului, iar copia 

documentului prevăzut la  lit.c) nu este necesară”; 

 

7) se completează cu punctul 531 cu următorul conținut: 
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„531. Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehiculul cu număr 

de înmatriculare neutru, transmis în folosinţă, se efectuează în baza următoarelor 

documente: 

a) cererea solicitantului; 

b) certificatul de înmatriculare; 

c) dovada achitării tarifelor stabilite pentru serviciile prestate; 

d) actul de identitate ce confirmă una din condițiile indicate la art. I punctul 

3 al Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative; 

e) în cazul vehiculelor ce aparțin persoanelor juridice, procura și actul de 

identitate a persoanei împuternicite;  

f) actul care confirmă domiciliul permanent în unitățile administrativ-

teritoriale din stînga Nistrului sau municipiul Bender, cu excepția localităților 

Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca 

din raionul Dubăsari (Forma RT și/sau permis de ședere cu domiciliul permanent); 

g) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului; 

h) cererea depusă de proprietar în cazul solicitării eliberării certificatului de 

înmatriculare pentru vehiculul transmis în folosinţă în baza unui contract întocmit 

în formă simplă, conform legislației civile.”; 

 

8)  punctul 58 se completează cu lit. c) cu următorul conținut: 

„c) în cazul în care proprietarul vehiculului cu număr de înmatriculare 

neutru nu mai întrunește condițiile prevăzute de Art.I punctul 3 al Legii nr. 

170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea 

unor acte legislative și/sau în cazul înstrăinării vehiculului înmatriculat cu număr 

de înmatriculare neutru”; 

 

9) punctul 67, după cuvintele „marcarea convențională a acestora” se 

completează  cu cuvintele  „cu excepția vehiculelor înmatriculate în condițiile 

Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și 

modificarea unor acte legislative”. 

 

3. Punctul 10 subpunctul 2) din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.357/2009 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr.92-93, art.409), cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul 

mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare 

neutru.”; 

 

4. Hotărîrea Guvernului nr.770/2012 „Cu privire la aprobarea şi punerea în 

aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de 

înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 832), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

lex:HGHG20090513357
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1) punctul 1 se completează cu subpunctele 21) și 22), cu următorul cuprins:  

„4) Modelul certificatului de înmatriculare pentru participarea în traficul 

rutier internațional  a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender, 

conform anexei nr. 21; 

5)  modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehiculele din 

stînga Nistrului și municipiul Bender, conform anexei nr. 22.” 

 

2) se completează cu anexele nr. 21  și 22 cu următorul cuprins: 

 

 

„Anexa nr. 21 

la Hotărîrea Guvernului nr.770/2012 

 

 

Modelul certificatului de înmatriculare 

pentru participarea în traficul rutier internațional   

a vehiculelor din stînga Nistrului și municipiul Bender 
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Anexa nr. 22 

la Hotărîrea Guvernului nr.770/2012 

 

Modelul certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehiculele din 

stînga Nistrului și municipiul Bender 

(dimensiunile 80x105 mm) 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului privind punerea în aplicare  

a Legii cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport  

și modificarea unor actele legislative 

 

  

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

 

Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat în comun cu Instituția 

Publică Agenția servicii publice.  
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite  

 

La 24 aprilie 2018 reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru 

reglementarea transnistreană au semnat Decizia protocolară „Privind accesul în 

traficul rutier international a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, 

care nu desfășoară activități comerciale” 

https://gov.md/sites/default/files/decizie_protocolara_cu_privire_la_participarea_

autovehiculelor_din_regiunea_transnistreana_in_traficul_international.pdf 

La 26 iulie 2018 Parlamentul a adoptat Legea nr.170/2018 cu privire la 

înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative, care 

va intra în vigoare la 1 septembrie 2018. Concomitent Guvernului i s-a dispus să 

aprobe procedura de înmatriculare a mijloacelor de transport ce cad sub incidența 

Legii menționate.  

Astfel, scopul proiectului de hotărâre este de a stabili procedura de înmatriculare a 

acestei categorii de mijloace de transport, pentru a asigura  funcționalitatea Legii 

menționate, începând cu 1 septembrie 2018. 

Cu referire la finalitățile urmărite prin aprobarea proiectului, subliniem că instituția 

responsabilă de înmatricularea vehiculelor din stânga Nistrului și municipiul 

Bender, precum și de eliberarea plăcuțelor cu numere neutre este I.P.”Agenţia 

servicii publice”.  

Urmare a modificărilor propuse la cadrul normativ, locuitorii n stânga Nistrului și 

municipiul Bender, vor obține dreptul de a-și înmatricula mijloacele de transport la 

autoritățile Republicii Moldova și de a participa cu ele în traficul rutier 

internaţional. De asemenea, certificatele de înmatriculare pentru aceste vehicule vor 

putea fi recunoscute la fel ca şi certificatele de înmatriculare a altor vehicule 

înmatriculate în Republica Moldova, în baza tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte. 

Concretizăm că, exceptarea localităților Cocieri, Corjova, Coșnița, Doroțcaia, 

Molovata Nouă, Pîrîta, Pohrebea, Vasilievca din raionul Dubăsari rezultă din 

prevederile Legii nr.170/2018 și se explică prin faptul că deși geografic aceste 

localități sunt amplasate pe malul stâng al Nistrului, ele se află sub jurisdicția 

https://gov.md/sites/default/files/decizie_protocolara_cu_privire_la_participarea_autovehiculelor_din_regiunea_transnistreana_in_traficul_international.pdf
https://gov.md/sites/default/files/decizie_protocolara_cu_privire_la_participarea_autovehiculelor_din_regiunea_transnistreana_in_traficul_international.pdf


autorităților Republicii Moldova, iar locuitorii se bucură deja de tot spectrul de 

drepturi oferite de legislația Republicii Moldova.  
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

 

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de practica existentă în domeniu, au fost 

analizate problemele, precum și modul de reglementare a acestui sector în alte state 

europene. Proiectul propune aprobarea unor prevederi cu referire la setul de 

documente pentru înmatricularea vehiculelor din stânga Nistrului și municipiul 

Bender, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra acestor vehicule, 

eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare, eliberarea noului certificat de 

înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta, dar şi eliberarea 

certificatului de înmatriculare pentru categoria respectivă de vehicule, transmise în 

folosinţă. Astfel, se propun modificări la Hotărârea Guvernului nr.770/2012 „Cu 

privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de 

înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru 

vehicule” prin care se instituie modelul certificatului de înmatriculare  pentru 

participarea în traficul rutier internațional  a vehiculelor din stânga Nistrului și 

mun.Bender.  

De asemenea, pentru implementarea Legii nr.170/2018, se impune operarea unor 

modificări la Hotărârea Guvernului nr. 1047/1999 „Cu privire la reorganizarea 

Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat 

al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” 

care prevede condiţiile necesare pentru înmatricularea şi reînmatricularea 

vehiculelor indicate. Proiectul conține și modificări la capitolul eliberării 

certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe, pentru agenții economici 

care au procurat vehicule înmatriculate în Republica Moldova, pentru 

comercializare.  

La Hotărârea Guvernului nr. 294/1998 „Cu privire la executarea Decretului 

Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” se intervine cu 

o completare la capitolul Formularelor de documente primare cu regim special ale 

Serviciului Vamal, instituindu-se formularul nou TV-24, care să ateste faptul 

introducerii în teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport pentru 

înmatriculare în condițiile Legii 170/2018. 

În procesul de avizare, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, proiectul a 

fost completat cu noi prevederi ce se referă la modificarea Regulamentului 

circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 357/2009. Modificarea constă 

în obligarea persoanei care conduce un autovehicul înmatriculat cu numere neutre, 

transmis în folosință, de a poseda şi, la cererea poliţistului, poliţistului de frontieră, 

ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, de a înmâna pentru control actul care 

confirmă transmiterea în folosință a vehiculului.  

Pentru asigurarea condițiilor de implementare a Legii menționate, este iminentă 

intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărâre simultan cu acest act legislativ, 

adică la 1 septembrie 2018.  



  
Fundamentarea economico-financiară  

 

Aprobarea şi implementarea ulterioară a proiectului nu necesită surse financiare 

suplimentare din bugetul de stat. Realizarea obiectivelor respective se vor efectua 

din contul instituţiei responsabile de eliberarea certificatelor de înmatriculare 

pentru vehicule în limita surselor disponibile şi nu va majora preţul pe care 

solicitanţii îl vor achita pentru perfectarea documentelor de înmatriculare.   
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

  

Proiectul are destinația de a pune în aplicare Legea cu privire la înmatricularea unor 

mijloace de transport și modificarea unor acte legislative. Ca urmare a aprobării 

proiectului de hotărâre, nu va fi necesară amendarea altor acte normative ale 

Guvernului.  
Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decisional, proiectul a fost propus spre consultare publică, 

fiind plasat pe pagina web www.particip.gov.md, recomandări asupra proiectului 

nefiind recepționate.  

Proiectul a fost avizat de autoritățile și instituțiile interesate, supus expertizei 

juridice și expertizei anticorupție. Proiectul a fost definitivat în corespundere cu 

avizele formulate; în urma procesului de avizare nu au fost constatate divergențe 

asupra proiectului.  
Constatările expertizei anticorupţie 

 

Potrivit raportului de expertiză anticorupție nr.EHG18/5343 din 17.08.2018, în 

textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre 

prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare; autorul a 

respectat prevederile legale cu privire la transparența în procesul decizional; 

proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă; proiectul corespunde 

interesului public general; în normele proiectului n-au fost identificați careva 

factori sau riscuri de corupție. 

Constatările expertizei juridice 

 

Recomandările expuse de Ministerul Justiției ca urmare a efectuării expertizei 

juridice (nr.04/9278 din 03.08.2018) au fost luate în considerație la definitivarea 

proiectului. 

 

 

Viceprim-ministru       Cristina LESNIC 

http://www.particip.gov.md/
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