
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului tehnic  

de înmatriculare pentru tractoare şi alte maşini şi mecanisme  

autopropulsate şi certificatului de tractorist mecanic  
[Titlu modificat prin Hot.Guv. nr.770 din 15.10.2012, în vigoare 19.10.2012]  

   

nr. 778  din  20.11.1995  

   
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.11-12/57 din 22.02.1996  

   

* * *  

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 12 septembrie 1994 “Cu 

privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte al Republicii Moldova, Registrul de stat al 

populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală”, Guvernul Republicii Moldova  

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă şi se pun în aplicare:  

de la 1 octombrie 2000 – certificatul tehnic de înmatriculare pentru tractoare şi alte maşini 

şi mecanisme autopropulsate, exploatate în teritoriul Republicii Moldova şi certificatul de 

tractorist-mecanic conform anexelor nr.3 şi 4.  
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.770 din 15.10.2012, în vigoare 19.10.2012]  

[Pct.1 în redacţia Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000, în vigoare 28.09.2000]  

   

2. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare vor 

asigura eliberarea documentelor menţionate în pct.1 al prezentei hotărîri şi vor finaliza 

schimbarea acestora pînă la 1 august 2001.  
[Pct.2 în redacţia Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000]  

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.234 din 02.03.98]  

   

3. Ministerele, departamentele şi organele administraţiei publice locale vor asigura în 

termenul, fixat de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Prelucrătoare, schimbul permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare în 

întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi teritoriile subordonate.  
[Pct.3 completat Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000]  

   

4. În termen de o lună, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Prelucrătoare vor asigura selectarea producătorului de plăci de înmatriculare a vehiculelor pe 

bază de concurs.  
[Pct.4 introdus prin Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000]  

   

PRIM-MINISTRU  

AL REPUBLICII MOLDOVA Andrei SANGHELI  

 

Chişinău, 20 noiembrie 1995.   

file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20121015770
file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20000925971
file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20000925971
file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG19980302234
file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20000925971
file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20000925971


Nr.778. 
 

  

   

Anexa nr.3  

la Hotărîrea Guvernului  

Republicii Moldova  

nr.778 din 25 septembrie 2000  

   

 
[Anexa nr.3 în redacţia Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000] 

   

   

Anexa nr.4  

la Hotărîrea Guvernului  

Republicii Moldova  

nr.778 din 25 septembrie 2000  

   

file:///C:/TEMP/bat/TEXT=HGHG20000925971


 
[Anexa nr.4 în redacţia Hot.Guv. nr.971 din 25.09.2000]  
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