Anexa nr. 1 
la Regulamentul pentru 
implementarea  Acordului privind
transportul internaţional ocazional
de călători cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS), 
semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000 


DOCUMENT-MODEL 
de control pentru serviciile ocazionale exceptate de autorizare

(Copertă-recto)

REPUBLICA MOLDOVA
MD


Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
_______________________
(denumirea organului competent)




Carnetul nr. .................


INTERBUS

CARNET CU FOI DE PARCURS


Pentru serviciile rutiere ocazionale internaţionale de călători, efectuate cu autobuze sau autocare, stabilite prin art. 6 şi 10 din Acordul privind transporturile internaţionale ocazionale prestate cu autocare şi autobuze (Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000.


Numele sau numele comercial al agentului transportator:    .....................................................
..............................................................................................................................................................

Adresa: .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................







....................................................
(locul şi data eliberării carnetului)
..............................................................
(semnătura şi ştampila organului competent)

(Copertă – verso)
NOTE:
1. Serviciile la care se face referire Acordul INTERBUS sînt următoarele:
1. Transportul rutier internaţional de călători avînd orice naţionalitate, prin intermediul serviciilor ocazionale:
- între teritoriile a două Părţi Contractante, sau începînd şi sfîrşind pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante şi, dacă in timpul acestor servicii apare ca necesar, în tranzit pe teritoriul altei Părţi Contractante sau pe teritoriul unui Stat care nu este Parte Contractantă;
- efectuate in schimbul unei plaţi de către agenţii transportatori, stabiliţi într-una din Părţile Contractante în conformitate cu legislaţia naţională, şi care dispune de  Permis la transporturi internaţionale ocazionale (INTERBUS) pentru efectuarea serviciilor internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze;
- utilizînd autocare şi autobuze înmatriculate pe teritoriul Părţii Contractante unde agentul transportator este stabilit, şi care, prin construcţia şi echipamentul lor sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv şoferul, şi sînt folosite în acest scop.
2. Călătoriile în gol a vehiculelor în legătură cu aceste servicii.
3. In sensul Acordului INTERBUS, termenul "teritoriu al Părţii Contractante" reprezintă, cu referire la Comunitatea Europeană, acele teritorii unde se aplică Tratatul de înfiinţare a Comunităţii şi în condiţiile stipulate în  Tratat.
4. Posibilitatea de a presta servicii ocazionale naţionale într-o Parte Contractantă de către agenţii transportatori înregistraţi  în altă Parte Contractantă nu face obiectul Acordului INTERBUS.
5. Utilizarea pentru transportul mărfurilor în scopuri comerciale a autobuzelor şi autocarelor proiectate pentru a transporta pasageri nu face obiectul  Acordului.
6. Acordul INTERBUS nu se aplică serviciilor ocazionale pe cont propriu.
2. Serviciile internaţionale ocazionale exceptate de la autorizare pe teritoriul oricărei Părţi Contractante, alta decît cea în care agentul transportator este înregistrat  conform prevederilor articolului 6 al Acordului INTERBUS sînt următoarele:
1. Serviciile cu uşile închise, sînt serviciile în care acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei, şi de a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în Partea Contractantă pe teritoriul căreia agentul transportator este înregistrat.
2. Servicii în care cursa tur se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Părţii Contractante unde agentul transportator este înregistrat.
3. Servicii în care cursa tur se efectuează în gol şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc şi este îndeplinită una din următoarele condiţii:
a) călătorii formează grupuri, pe teritoriul unei ţări care nu este Parte Contractantă sau al unei alte Părţi Contractante, alta decît cea în care agentul transportator este înregistrat sau decît cea unde sînt îmbarcaţi călătorii, în baza unui contract de transport încheiat înainte de sosirea lor pe teritoriul acesteia din urmă Părţi Contractante. Călătorii sînt transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante in care agentul transportator este înregistrat;
b) călătorii au fost aduşi în prealabil, de acelaşi agent transportator, în condiţiile prevăzute la punctul 2, pe teritoriul Părţii Contractante de unde sînt îmbarcaţi din nou şi transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat;

c) călătorii au fost invitaţi să călătorească pe teritoriul unei alte Părţi Contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen, care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde această călătorie particulară şi care este adus pe teritoriul Părţii Contractante, în care agentul transportator este înregistrat.
4. Operaţiunile de tranzit între Părţile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie, vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
5. Autobuzele şi autocarele neîncărcate, utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional reglementat prin prezentul  Acord vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
Pentru serviciile prestate de către agenţii transportatori din Comunitatea Europeană, punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi in orice stat-membru al Comunităţii Europene, independent de Statul-Membru în care vehiculul este înmatriculat sau în care agentul transportator este înregistrat.
3. Condiţii aplicabile autobuzelor şi autocarelor
Autobuzele si autocarele utilizate în operarea serviciilor internaţionale ocazionale la care se face referire în Acordul INTERBUS vor respecta standardele tehnice în conformitate cu articolul 5 şi anexa nr. 2 la  Acord.
4. Informaţii privind modul de completare a foii de parcurs
1. Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, agentul transportator  trebuie, înainte de începerea călătoriei, să completeze o foaie de parcurs, în două  exemplare.
Agentul transportator  poate înscrie numele călătorilor pe o listă întocmită separat, care va fi anexată la foaia de parcurs. Stampila agentului transportator, şi, în caz de  necesitate, semnătura acestuia sau a şoferului vehiculului trebuie puse atît pe foaia de parcurs, cît şi pe lista de călători.
Pentru serviciile în care călătoria tur se efectuează în gol, foaia de parcurs poate fi completată în modul specificat anterior, în timpul  îmbarcării.
Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autobuzului sau autocarului pe tot parcursul călătoriei şi va fi prezentat, la cererea oricărui controlor autorizat.
2. Pentru serviciile în care călătoria se efectuează în gol, la care se face referire la punctul 4C al foii de parcurs, agentul transportator trebuie să ataşeze la documentul de control următoarele documente explicative:
- în cazurile menţionate la punctul 4 C1: copia contractului de transport sau orice alt document echivalent care să cuprindă datele esenţiale ale acestui contract (în special locul, ţara şi data încheierii, locul, ţara şi data cînd călătorii sînt îmbarcaţi, locul şi ţara de destinaţie);
- în cazul serviciilor care cad sub incidenţa punctului 4 C2: foaia de parcurs care însoţeşte autobuzul sau autocarul în timpul călătoriei tur încărcat şi la întoarcere în gol, efectuată cu scopul de a duce călătorii pe teritoriul Părţii Contractante, de unde sînt readuşi;
- în cazul serviciilor prestate în conformitate cu punctul  4 C3: scrisoarea de invitaţie de la persoana care face invitaţia sau o fotocopie a acesteia.
3. In timpul prestării serviciilor ocazionale nici un calator nu poate urca sau coborî în timpul călătoriei, cu excepţia cazurilor autorizate de către autorităţile competente. In acest caz este necesară o autorizaţie.
4. Agentul transportator este obligat să verifice corectitudinea si conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule şi cu cerneală care nu se şterge.
5. Carnetul cu foi de parcurs nu este transferabil şi este valabil în termen  de un an din ziua eliberării.
(Foaie de parcurs – recto)
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Carnet nr. ...............................
Foaie de parcurs nr. ..............
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Numărul de înmatriculare a autobuzului
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Numărul locurilor pentru călători
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........................................................
........................................................

Denumirea agentului transportator 
Adresa juridică 
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Numele şi prenumele conducătorului/conducătorilor 
1 ......................................................
2 ......................................................
3 ...................................................... 





















4.



Felul serviciului (se barează [X] căsuţa care corespunde şi se adaugă informaţiile suplimentare cerute)
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Călătorie cu uşile închise
  A


a
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Călătorie dus încărcat / Călătoria întors în gol
  B
 Localitatea unde călătorii sînt debarcaţi şi semnul distinctiv al ţării
a
............................................................

Călătoria tur şi toţi călătorii sînt îmbarcaţi din acelaşi loc 
şi transportaţi în ţara în care agentul transportator este înregistrat
  Localitatea unde călătorii sînt 
  C
debarcaţi şi semnul distinctiv al ţării 
......................................................
a
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	Călătorii au fost reuniţi, în baza unui contract de transport încheiat la ........................................ 

                                                                                                                                                                    (data)
Cu .................................................................................................................. ......................................
(agenţia de turism, asociaţia etc.)
  C1
b) Călătorii au fost reuniţi pe teritoriul:
a) unei ţări care nu este 
a
Parte Contractantă ................................................................................................................................ 
                                                                                  (denumirea  ţării)
b) unei Părţi Contractante alta decît aceea în care agentul transportator este înregistrat ................... 
.............................................................................................................................................................. 
                                 (denumirea  ţării)
c) Locul şi Partea Contractantă în care călătorii au fost îmbarcaţi ..................................................... 
                                   (denumirea  ţării)
d) Se transportă în Partea Contractantă în care agentul transportator este înregistrat ......................... ...............................................................................................................................................................
                                       (denumirea  ţării)
* Copia contractului de transport sau a unui document echivalent conform  pct. 4 al Notei).

a
  C2
Călătorii au fost aduşi în prealabil de către acelaşi agent transportator prin operarea unui serviciu menţionat la litera B, în Partea Contractantă din care vor fi luaţi din nou şi transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat.
* Se ataşează o foaie de parcurs folosită în cursul călătoriei precedente dus cu încărcare şi în gol la retur.

a
  C3
Călătorii au fost invitaţi să călătorească în .......................................................................................... 
(denumirea localităţii si ţării) 
Costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut  invitaţia,  călătorii constituie un grup omogen care nu s-a format exclusiv în scopul de a întreprinde această călătorie particulară. Se ataşează scrisoarea de invitaţie (sau fotocopia invitaţiei).
Grupul este adus pe teritoriul Părţii Contractante în care agentul transportator este înregistrat.

(Foaia de parcurs - verso)
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Localitate / Ţară
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Data completării foii de parcurs



Semnătura agentului transportator

8.

Schimbări neprevăzute

9.

Ştampile de
control, în caz de necesitate








