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Proiect 

 

ACORD 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze  

privind conversiunea permiselor de conducere 

 

 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze, denumite 

în continuare „Părţi”, în scopul îmbunătăţirii siguranţei transporturilor rutiere, 

precum şi a facilităţii traficului rutier pe teritoriul Părţilor, au convenit asupra 

următoarelor: 

 

Articolul 1 
  

 Părţile recunosc reciproc, în scopul conversiunii, permisele de conducere 

neprovizorii şi valabile, emise de Autorităţile competente ale celeilalte Părţi, în 

conformitate cu normele proprii naţionale, pentru titularii permiselor de conducere, 

care obţin reşedinţa pe teritoriul propriu. 

 

Articolul 2 
  

 Permisele de conducere emise de către autorităţile uneia dintre Părţi, îşi 

pierd valabilitatea pentru circulaţie pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante după 

un an de la data obţinerii reşedinţei de către titular pe teritoriul celeilalte Părţi. 

 

Articolul 3 
  

 În scopul interpretării articolelor prezentului Acord, termenul de 

„reşedinţă” este definit şi reglementat de legislaţia naţională în vigoare a fiecărei 

Părţi. 

 

Articolul 4 
  

 Dacă titularul permisului emis de Autoritatea uneia dintre Părţi îşi 

stabileşte reşedinţa pe teritoriul altei Părţi, el are dreptul să-şi convertească 

permisul său, fără a susţine careva examene de calificare, cu excepţia situaţiilor ce 

vizează posesorii de permise de conducere cu handicap. 

 Prezentul articol nu exclude obligaţia de a prezenta, la cererea autorităţii 

interesate, un certificat medical de specialitate, care să confirme capacităţile 

psihofiziologice necesare pentru categoriile/subcategoriile conversiunea cărora este 

solicitată. 
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 Întru aplicarea primului alineat al prezentului articol, titularul permisului 

de conducere trebuie să aibă împlinită vîrsta necesară prevăzută de normele 

respective interne, pentru documentarea categoriei/subcategoriei pentru care se 

solicită conversiunea. 

 Restricţiile pentru conducere şi sancţiunile aplicate, prevăzute de normele 

interne ale Părţilor, în raport cu data eliberării permisului de conducere, se aplică 

de Părţile cu referire la data eliberării permisului de conducere iniţial, pentru care 

se solicită conversiunea. 

  

 

Articolul 5 
  

 Titularul permisului de conducere ce urmează a fi convertit, achită taxele 

interne apreciate pentru conversiunea permisului de conducere prin metodele 

stabilite de către Autoritatea competentă a Părţii care efectuează conversiunea. 

 

Articolul 6 
  

 Prevederile articolului 4 nu se aplică pentru permisele de conducere 

eliberate de un alt stat decît statele Părţilor şi aceste permise nu sînt convertibile în 

condiţiile prezentului Acord pe teritoriul Părţii, care va efectua conversiunea. 

 

Articolul 7 
  

 În momentul conversiunii permiselor de conducere eliberate de către Părţi, 

echivalarea categoriilor/subcategoriilor acestora, se va efectua în baza tabelelor 

tehnice de echivalare, anexate la prezentul Acord. Tabelele menţionate, împreună 

cu lista modelelor permiselor de conducere, eliberate de Părţi, constituie anexele 

tehnice ale prezentului Acord şi sînt parte integrantă ale acestuia. 

 

Articolul 8 
  

 Autorităţile competente pentru conversiunea permiselor de conducere sînt: 

 a) pentru Republica Moldova – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

  b) pentru Republica Franceză –  

 

Articolul 9 
  

 Pe durata procedurilor de conversiune a permiselor de conducere, 

Autorităţile competente ale Părţilor vor ridica permisele de conducere ce urmează a 

fi convertite şi le vor transmite Prin canale diplomatice, însoţite de documentele 

respective, Autorităţilor competente ale celeilalte Părţi. 
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Articolul 10 

  

 Autoritatea competentă a fiecărei Părţi care efectuează conversiunea poate 

solicita traducerea oficială a permisului de conducere. Aceeaşi Autoritate poate 

solicita, prin intermediul reprezentanţelor diplomatice, informaţii suplimentare de 

la Autorităţile competente ale celeilalte Părţi, referitoare la cazurile în care apar 

careva suspiciuni asupra valabilităţii, autenticităţii sau altor date conţinute în 

permisul de conducere. 

 

 

Articolul 11 
  

 Autoritatea competentă a Părţii, care primeşte permisul de conducere 

ridicat în urma conversiunii, va informa cealaltă Parte Contractantă, în cazul cînd 

documentul prezintă nereguli ce ţine de valabilitatea, autenticitatea sau alte date ale 

acestuia. Astfel de informaţii vor fi transmise permanent prin intermediul 

reprezentanţelor diplomatice. 

 

Articolul 12 
  

 Părţile, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, se 

vor informa reciproc asupra adreselor Autorităţilor competente pentru realizarea 

Acordului şi ale reprezentanţelor diplomatice proprii, acreditate pe teritoriul 

celeilalte Părţi. 

 

Articolul 13 

  

Prin acordul comun al Părţilor, se pot face modificări şi amendamente la 

prezentul Acord, cu întocmirea acestora prin protocoale separate. 

 

Articolul 14 
  

Orice litigii între Părţi, privind interpretarea şi/sau aplicarea prevederilor 

prezentului Acord, vor fi soluţionate prin intermediul consultărilor şi/sau 

negocierilor între Părţi. 
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Articolul 15 

  

Prezentul Acord se va încheia pe o perioadă nedeterminată şi va intra in 

vigoare la data primirii ultimei notificări în scris privind îndeplinirea de către Părţi 

a procedurilor naţionale, necesare intrării lui în vigoare.  

Acţiunea prezentului acord va înceta la expirarea a 6 luni din data primirii de 

către una dintre Părţi a notificării respective în forma scrisă, adresată de cealaltă 

Parte, privind rezilierea acestuia. 

 

Articolul 16 
 

 Prevederile prezentului Acord nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor 

ce decurg din alte tratate internaţionale, la care acestea sunt părţi. 

 

 

 Semnat la ____________ la „____” _____________ în două exemplare 

originale, în limbile moldovenească şi franceză, ambele texte fiind egal autentice. 

 

 

 
Pentru Guvernul 

Republicii Moldova 

Pentru Guvernul 

Republicii Franceze 

 

 

________________________ 

 

 

________________________ 
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Anexă  

la Acord între Guvernul Republicii Moldova  

şi Guvernul Republicii Franceze privind 

conversiunea permiselor de conducere 

 

 

I. TABEL DE ECHIVALARE 

pentru conversiunea permiselor de conducere eliberate în 

Republica Moldova în cele ale Republicii Franceze 

 

1. Modelul moldovenesc al permisului de conducere – DL 1995 

(eliberat în perioada 01.11.1995 – 31.12.2010) 

Republica Moldova Republica Franceză 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

H  

 

2. Modelul moldovenesc al permisului de conducere – DL 2008 

(eliberat după 15.07.2008) 

Republica Moldova Republica Franceză 

A1  

A2  

A  

B1  

B  

C1  

C  

D1  

D  

BE  

C1E  

CE  

D1E  

DE  

F  

H  

I  
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II. TABEL DE ECHIVALARE 

pentru conversiunea permiselor de conducere 

eliberate în Republica Franceză în cele ale Republicii Moldova 

(Se întocmeşte cu referire la fiecare model de permis de conducere francez aflat la 

moment în circulaţie, în parte) 

Republica Franceză Republica Moldova  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III. MODELE DE PERMISE DE CONDUCERE 

 

 1. Modelele permiselor de conducere eliberate în Republica Moldova, în 

ordine de la cel mai vechi la cel mai recent: 

 a) modelul permisului de conducere DL 1995 (mecanolizibil), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.778 din 20 noiembrie 1995. Autoritatea emitentă: 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

 b) modelul permisului de conducere DL 2008, aprobat prin Hotărîrea  

Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008. Autoritatea emitentă: Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

 

 2. Modelele permiselor de conducere, eliberate în Republica Franceză, în 

ordine de la cel mai vechi la cel mai recent: 
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Argumentarea 

necesităţii iniţierii negocierilor asupra proiectului Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze 

privind conversiunea permiselor de conducere 

 

Necesitatea iniţierii negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze privind conversiunea 

permiselor de conducere este dictată de multiplele adresări din partea cetăţenilor 

Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ei cu referire la problematica conversiunii 

permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova în Republica Franceză. 

Totodată, această necesitate se datorează şi faptului trecerii ţărilor membre 

ale UE la un permis de conducere comunitar în corespundere cu Directiva 

Comisiei Economice Europene (CEE) nr. 2006/126/CEE din 20 decembrie 2006 şi 

modificărilor şi completărilor Consiliului Economic şi Social al ONU 

TRANS/WP.1/2003/1/Rev.4 la Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiate la 

Viena în anul 1968. 

Aspectul politic. Prezentul proiect corespunde întru totul şi vine să 

completeze pozitiv politica externă promovată de Republica Moldova privind 

dezvoltarea bunelor relaţii cu statele membre ale Uniunii Europene.  

Aspectul normativ. Semnarea prezentului acord nu implică adoptarea unor 

acte normative noi şi nici modificarea celor deja existente, acesta având un caracter 

complementar.  

Totodată, prezentul acord a fost elaborat în plină concordanţă cu prevederile 

Regulamentului privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea 

examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la 

traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 

şi Hotărîrii Guvernului nr. 1127 din 7 octombrie 2008 cu privire la aprobarea 

modelelor permiselor de conducere de tip nou. 

Aspectul organizatoric. Aplicarea prevederilor acestui acord nu necesită 

înfiinţarea unor structuri noi, asigurarea cu resurse umane suplimentare, etc. Pentru 

realizarea consultărilor bilaterale, urmează a fi instituit un Grup de lucru comun 

compus de experţii propuşi de părţi din cadrul instituţiilor respective. 

Aspectul financiar. Semnarea Protocolului nu implică angajamente 

financiare ale părţilor.  

Aspectul economic. Semnarea prezentului Acord va avea numai efecte 

benefice pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare, asigurîndu-le 

libera circulaţie în trafic internaţional în conducerea transporturilor pe teritoriul 

Republicii Franceze, inclusiv prin facilitarea încheierii unor contracte avantajoase 

de muncă. 

Aspectul temporar. Prezentul Acord se va încheia pe o perioadă 

nedeterminată. 

 

 

Viceministru        Dona ŞCOLA 
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