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sd efectueze transporturi rutiere internafionale de mdrfuri contra cost in numele unui tert pe orice
traseu, pentru deplaseri sau sectiuni ale deplasdrii, efectuate contra cost in numele unui te4 pe
teritorjul Comunitdtii, astfel cum este stabilit in Regulamentul (CE)

ff.

107212009 al parlamentului

European gi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piala
transportului rutier internationalde marfuri siin conformjtate cu prevederile generale ale prezentei
licente.
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Prevederi generale
Prezenta licenle este emisd in conformitale cu Regulamentul (CE) nr. 1072i2009.
Aceasta ilindreptdteste pe titular sd efectueze transporturi rutiere internafionale de mdrfuri contra
cost in numele unui te4 pe orice traseu, pentru deplasari sau sectiuni ale deplasdrii efectuate pe
teritoriul Comunitdlii$i, unde este cazul, in conditiile stabilite prin prezenta Iicente;
-

in cazul in care punctul de plecare 9i punctul de destinatie sunt situate in doud state membre

diferite, cu sauJdrA tranzitarea unuia sau maimultorstate membre sau t6riterle;

- dintr-un stat membru c6tre o,tard te46 sau invers, cu sau fdrA tranzitarea unuia sau mai multor
state membre sau
-

ldrite4e;

-

intre tdriterte, cu tranzitarea teritor'ului unuia sau mai multorstate membre,

9i cdletoriile fd rd in cd rcetu rd efectuate in conexiune cu aceste transporturi.

ln cazul unui transport dintr-un stat membru cetre o tard te4e sau invers, prezenta licenld este
valabile pentru acea sectiune a deplaserii efectuate pe teritoriul Comunitelii. Licenfa este valabild
pe teritoriul statului membru de incdrcare sau descdrcare numai dupd incheierea acordului

necesar intre Comunitate Qi tara
1072t2009.

tete

respectivd

in

conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

Licenta este eliberate personal titularului gi este netransmisibild.

Aceasta poate fi retrasd de cetre autoritatea competentd a statului membru care a emis-o, in
specialin cazulin care titularul:
- nu s-a

conformattuturorconditiilor privind utilizarea licentei;

- a furnizat informalii incorecte in legdturd cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea
licenlei.
Originalul licentei trebuie pdstratdeintreprinderea de transport rutier.

O copie conforme a licentei trebuie padratd la bordul vehiculului'. ln cazul unei combinatii de
vehicule, aceasta trebuie se insoteasca autovehiculul. Licenta acopere combinalia de vehicule
chiar in cazul in care remorca sau semiremorca nu este inmatriculate sau autorizatd pentru a
circula pe numele titularului licentei sau in cazulin care este inmatriculatd sau autorizatd sd circule
intr-un altstat.
Licenla trebuie prezentati la cerere unui agenl autorizat de control.

Pe teritoriul fiecdrui stat membru, titularul trebuie sd respecte actele cu putere de lege gi actele
administrative in vigoare in statul respectiv,ln specialin ceea ce priveEte transporturile gitraficul.

bru sau o combriatie c!praia do v6h cu 6 car. sr 3 b5

corpulin,ur

