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Ghid privind operațiunile de cabotaj 
 

Prezentul ghid cuprinde o descriere a normelor privind cabotajul rutier prevăzute în Regulamentul 
nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri1, 
precum și în Ordinul privind transportul rutier de mărfuri2 și în Ordinul privind condițiile de desfășurare a 
operațiunilor de cabotaj, secțiunea de drum inițială sau finală a transportului combinat și transportul 
internațional non-bilateral3. 
 
Ghidul înlocuiește ghidul anterior privind operațiunile de cabotaj al Agenției daneze pentru transport și 
siguranță rutieră și se bazează pe interpretările anterioare, dar este completat de un ghid privind noile norme 
referitoare la operațiunile de cabotaj care rezultă din Regulamentul (UE) 2020/1055 de modificare din 
15 iulie 2020. Ghidul se adresează părților interesate din domeniul transportului rutier și reprezintă o 
interpretare a normelor de către Agenția daneză pentru transport și siguranță rutieră. Decizia finală în acest 
sens ține de competența instanțelor. 
 
Ghidul se bazează pe interpretări relevante și va fi actualizat pe măsură ce se primesc noi interpretări privind 
aplicarea normelor, inclusiv din partea Comisiei Europene, a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a 
instanțelor daneze. 
 
Se atrage atenția asupra faptului că evaluarea și eventuala încorporare a interpretărilor pe baza întrebărilor și 
răspunsurilor formulate de Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene în ghidul Agenției 
daneze pentru transport și siguranță rutieră sunt încă în curs de examinare, întrucât nu sunt încă disponibile 
în forma finală. 
 

 
 
 

Operațiuni de cabotaj înseamnă transport național contra cost în numele unui terț efectuat temporar într-un 
stat membru gazdă, în conformitate cu regulamentul4. 

O operațiune de cabotaj este definită ca transport național de mărfuri de la încărcarea mărfurilor până la 
descărcarea mărfurilor la destinatarul (destinatarii) menționat (menționați) în scrisoarea ori scrisorile de 
trăsură. Prin urmare, o operațiune de cabotaj poate consta fie în mai multe puncte de încărcare, fie în mai 
multe puncte de descărcare5. 

 

 

 

Operațiunile de transport internațional sunt operațiuni de transport dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță 
către un alt stat membru sau către o țară terță, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau 
țări terțe. Transportul internațional precedent este o condiție prealabilă pentru operațiunile de cabotaj6. 

 
1 Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul 
la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
2 Ordinul nr. 240 din 16 februarie 2022 privind transportul rutier de mărfuri. 
3 Ordinul nr. 169 din 27 ianuarie 2022 privind condițiile de desfășurare a operațiunilor de cabotaj, secțiunea de drum inițială sau finală a 
transportului combinat și transportul internațional non-bilateral. 
4 Articolul 2 alineatul (1) punctul 6 din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
5 Articolul 36 din Ordinul privind transportul rutier de mărfuri și articolul 2 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 
6 Articolul 2 alineatul (1) literele (a)-(d) și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 

Ce înseamnă operațiuni de cabotaj? 

Cerințe specifice pentru transportul internațional 
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Exemple de transporturi internaționale care permit efectuarea operațiunilor de cabotaj în Danemarca: 

 
1. o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul al cărei punct de plecare și punct de 
destinație se află în două state membre diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre 
sau țări terțe. 
 
Exemplu: Un camion german care efectuează o deplasare cu mărfuri din Belgia în Danemarca. 

 
2. o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul dintr-un stat membru către o țară terță sau 
invers, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau țări terțe. 
 
Exemplu: Un camion belgian care efectuează o deplasare cu mărfuri din Rusia în Danemarca. 

 
3. o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul între țări terțe, cu tranzitarea teritoriului unuia 
sau mai multor state membre. 
 
Exemplu: Un camion spaniol care efectuează o deplasare cu mărfuri din Maroc în Rusia via Spania, Franța, 
Germania, Danemarca, Suedia și Finlanda. 

 
Prin urmare, o operațiune de transport internațional presupune întotdeauna ca vehiculul să fi fost încărcat cu 
mărfuri/produse în timpul operațiunii de transport internațional, să fie o operațiune de transport transfrontalier 
și ca un stat membru să fie o țară de tranzit și/sau țara de expediere sau de destinație. 
 

Transport efectiv 

Transportul containerelor goale și al ambalajelor returnabile (paleți, buchete de flori sau similar) în Danemarca 
nu permite efectuarea legală a operațiunilor de cabotaj în cazul în care containerele goale și ambalajele 
returnabile nu reprezintă un „transport efectiv”7. 

Exemplu de transport efectiv Exemplu de transport care nu este efectiv 

Un camion german transportă un container gol de la 

Hamburg la Esbjerg. Există o scrisoare de trăsură 

pentru operațiunea de transport în care containerul fie 

face obiectul unui contract de transport, fie face parte 

integrantă din acesta.  

Un camion german transportă un container gol 

de la Hamburg la Esbjerg. Nu s-a convenit nicio 

plată separată pentru transport. 

 
Transport internațional finalizat 
 
Finalizarea transportului internațional precedent este o cerință pentru operațiunile de cabotaj. În cazul în 
care transportul internațional are mai multe locuri de descărcare în conformitate cu mai multe scrisori de 
trăsură, operațiunile de cabotaj nu pot începe decât după ultima descărcare8. 
 

Transportul internațional care precede operațiunile de cabotaj trebuie să fie de așa natură încât scopul primar 
al acestuia să nu fie aplicarea normelor privind cabotajul.Prin urmare, pentru ca transportul internațional să 
confere dreptul de a efectua operațiuni de cabotaj, acesta trebuie să fie un transport efectiv. 

 
7 Articolul 37 din Ordinul privind transportul rutier de mărfuri și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. 
8 Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
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Normele privind cabotajul se aplică vehiculului specific sau, în cazul unei combinații cuplate, autovehiculului 
vehiculului respectiv, care efectuează transporturi de mărfuri contra cost în numele unui terț între două puncte 
situate într-un alt stat membru decât statul membru în care este stabilit operatorul de transport rutier de mărfuri. 

Transportul internațional de intrare și operațiunile de cabotaj trebuie să fie efectuate cu același vehicul sau, în 
cazul unei combinații cuplate, cu autovehiculul acestuia9. 

Normele privind cabotajul se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri din următoarele țări ale 
UE și SEE: 

Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, 
Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Austria. 

 

 

Limitare în timp  

Regula celor șapte zile 

În cursul unui transport internațional de intrare, se pot efectua până la trei operațiuni de cabotaj în termen 
de șapte zile de la livrarea tuturor mărfurilor transportate în cadrul transportului internațional de intrare. 
Aceasta înseamnă că ultima operațiune de cabotaj trebuie finalizată în termen de șapte zile. 

• Cele șapte zile sunt interpretate ca zile calendaristice10. 
o Ora de începere se calculează începând cu ora 00:00 din ziua următoare ultimei descărcări 

a mărfurilor transportate în cadrul transportului internațional de intrare. 
o Prin urmare, dacă descărcarea a avut loc la 1 ianuarie ora 12.00, cele șapte zile încep de la 

ora 00.00 în noaptea dintre 1 și 2 ianuarie. 

• Ultima descărcare în conexiune cu ultima operațiune de cabotaj se finalizează până la ora 23.59 în 
cea de-a șaptea zi, cel târziu. 

Ar trebui remarcat că operațiunea de cabotaj poate începe imediat după finalizarea transportului 
internațional de intrare. Aceasta înseamnă că transportul internațional și cabotajul pot fi efectuate în aceeași 
zi. 

Exemplu: 

- Descărcarea mărfurilor în conexiune cu un transport internațional se finalizează luni, 1 ianuarie, la 
ora 12.00. 

- Cele șapte zile încep la ora 00.00 în noaptea de luni spre marți. 
- Ultima operațiune de cabotaj se finalizează până luni, 8 ianuarie, ora 23.59. 

Exemplul 2 

Un camion german transportă fructe de la Hamburg la Esbjerg (DK) Descărcarea fructelor în conexiune cu 
transportul internațional se finalizează luni, 1 ianuarie. 

 

 
9 Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
10 Articolul 3 alineatul (1) coroborat cu alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 

3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor. 

Cui i se aplică normele privind cabotajul? 

Normele privind operațiunile de cabotaj 
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Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Luni, 1 ianuarie, ora 
12.00 

Descărcarea fructelor în Esbjerg  Transport internațional  

În aceeași zi, la ora 
12.30 

Se încarcă în Esbjerg carne care este 
transportată la Odense 

Prima operațiune de cabotaj 

Luni, 1 ianuarie/marți, 
2 ianuarie  

Perioada de șapte zile începe în noaptea 
de luni spre marți la ora 00.00 

Perioada de șapte zile  

Marți, 2 ianuarie până 
marți, 9 ianuarie  

Perioada de șapte zile se va încheia marți, 
9 ianuarie, la ora 23.59.  

Ultima operațiune de cabotaj se 
efectuează înainte de ora 23.59.  

 

Regula celor trei zile 

• În cazul în care o deplasare fără încărcătură se efectuează în Danemarca în urma unui transport 
internațional care s-a finalizat într-un alt stat membru, vehiculul poate efectua o operațiune de cabotaj în 
termen de trei zile de la intrarea în Danemarca. 

o Această operațiune de cabotaj se finalizează, de asemenea, cel târziu în cea de-a șaptea zi de 
la data livrării mărfurilor transportate de vehiculul respectiv în cadrul transportului internațional. 
Acest lucru se aplică indiferent de statul membru în care a fost finalizat transportul internațional. 

o Cele trei zile sunt interpretate ca zile calendaristice11. 
o Ora de începere se calculează începând cu ora 00.00 din ziua următoare datei la care 

vehiculul a intrat fără încărcătură în statul membru gazdă. 
o Ultima descărcare în conexiune cu această operațiune de cabotaj unică se finalizează 

cel târziu la ora 23.59 în cea de-a treia zi. 

Exemplu: 

Un camion german transportă fructe de la Hamburg la Malmö (SE). Descărcarea fructelor în conexiune cu 
transportul internațional se finalizează luni, 1 ianuarie, în Suedia. Apoi, vehiculul se deplasează în 
Danemarca pentru a efectua o operațiune de cabotaj. 

 

Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Luni, 1 ianuarie Vehiculul descarcă fructe în Malmö. Transportul internațional se 
finalizează. 

Marți, 2 ianuarie Vehiculul se deplasează (fără 
încărcătură) până în Esbjerg (DK). 
Mobilierul este încărcat aici, din care 
1/3 este descărcat în Aalborg. 

Prima parte a unei operațiuni 
de cabotaj 

Miercuri, 3 ianuarie Următoarea treime (1/3) de mobilier 
este descărcată în Odense. 

A doua parte a operațiunii de 
cabotaj 

Joi, 4 ianuarie Șoferul se odihnește la Nyborg. Odihnă 

Vineri, 5 ianuarie* Ultima treime (1/3) din mobilier este 
descărcată la Padborg. 

A treia parte a operațiunii de 
cabotaj 

 

• Cele șapte zile încep la ora 00.00 în noaptea de luni spre marți. 

• Cele trei zile încep la ora 00.00, în noaptea de marți spre miercuri. 

 
11 Ibid. 
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*Vehiculul trebuie să fi finalizat ultima descărcare a operațiunii de cabotaj cel târziu vineri, 5 ianuarie, înainte 
de ora 23.59. 

Exemplul 2: 

Un camion german transportă fructe de la Hamburg la Helsinki (FI). Descărcarea fructelor în conexiune cu 
transportul internațional se finalizează luni, 1 ianuarie, la ora 12.00 în Finlanda. 

Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Luni, 1 ianuarie Vehiculul descarcă fructe în Helsinki. Transportul internațional se 
finalizează.  

Marți, 2 ianuarie Vehiculul se deplasează (fără 
încărcătură) via Suedia până în 
Copenhaga (DK). Aici este încărcat 
mobilier. 

Încep tranzitul via Suedia și 
operațiunile de cabotaj în 
Danemarca.  

Miercuri, 3 ianuarie  Noaptea de marți spre miercuri (ora 
00.00) 

Perioada de trei zile începe în DK 

Miercuri, 3 ianuarie/joi, 
4 ianuarie 

Șoferul se odihnește în Odense. Odihnă 

Vineri, 5 ianuarie Vehiculul se deplasează la Padborg, 
unde este descărcat mobilierul. 

Operațiunea de cabotaj se 
finalizează în termen de trei zile 
(vineri, ora 23.59) 

 

La sfârșitul perioadei de trei zile și/sau de șapte zile, nu există, în principiu, nicio cerință ca vehiculul să se 
întoarcă în statul membru de stabilire sau să părăsească statul membru gazdă. Aceasta înseamnă că, după 
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ce a efectuat a treia operațiune de cabotaj în cea de-a șaptea zi, un vehicul străin poate rămâne în 
Danemarca și poate începe o operațiune de transport internațional în cea de-a opta zi12. 

Limitarea la trei curse 

În termenul celor șapte zile de la efectuarea unui transport internațional, sunt permise în total trei operațiuni 
de cabotaj cu același vehicul. Operatorul de transport rutier de mărfuri poate efectua unele sau toate cele trei 
operațiuni de cabotaj în același stat membru în care se finalizează transportul internațional sau în alte state 
membre, dar poate efectua o singură operațiune de cabotaj în fiecare dintre celelalte state membre în termen 
de trei zile atunci când intră în statul membru respectiv fără încărcătură. 

Exemplu: 

Un camion german transportă carne în conexiune cu un transport internațional de la Hamburg la Esbjerg 
(DK). Operațiunea de cabotaj în Danemarca începe imediat după aceea. 

 

Exemplul 2: 

Un camion german transportă carne în conexiune cu un transport internațional de la Hamburg la Esbjerg 
(DK). Operațiunea de cabotaj în Danemarca începe imediat după aceea. 

 
14 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 

Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

În Esbjerg se încarcă mobilier, din care jumătate este transportat 
în Odense.  

Prima parte a primei operațiuni 
de cabotaj 

Vehiculul transportă a doua jumătate a mobilierului la 
Copenhaga. 

1. Operațiunea de cabotaj se 
finalizează 

Vehiculul se deplasează fără încărcătură de la Copenhaga la 
Nyborg. 

Cursă fără încărcătură13  

În Nyborg se încarcă echipament sportiv, din care 1/3 este 
transportat la Svendborg.  

Prima parte a celei de-a doua 
operațiuni de cabotaj 

Vehiculul transportă următoarea treime (1/3) din echipamentul 
sportiv la Fredericia.  

A doua parte a celei de-a doua 
operațiuni de cabotaj 

Vehiculul transportă ultima treime (1/3) din echipamentul sportiv 
la Kolding. 

2. Operațiunea de cabotaj se 
finalizează 

În Kolding, jumătate din remorcă este încărcată cu carne. Prima parte a celei de-a treia 
operațiuni de cabotaj 

În Esbjerg, ultima jumătate a remorcii este încărcată cu vin. A doua parte a celei de-a treia 
operațiuni de cabotaj 

În Padborg, atât carnea, cât și vinul sunt descărcate la același 
destinatar. 

3. Operațiunea de cabotaj se 
finalizează 

Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

În Esbjerg se încarcă mobilier care este transportat la 
Copenhaga.  

1. Operațiune de cabotaj  

Vehiculul se deplasează fără încărcătură până la Malmö (SE), 
unde se încarcă fructe. 

Cursă fără încărcătură14 
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Regula de patru zile – Perioada de așteptare15 

Operatorii de transport rutier de mărfuri nu pot să efectueze operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în 
cazul unei combinații cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiași vehicul, în același stat membru gazdă 
pentru o perioadă de patru zile de la încheierea ultimei operațiuni de cabotaj efectuate în statul membru 
respectiv. 

o Cele patru zile sunt interpretate ca zile calendaristice. Ora de începere a perioadei de 
așteptare se calculează începând cu ora 00.00 din ziua următoare ultimei descărcări a 
vehiculului în conexiune cu operațiunea de cabotaj16. 

Perioada de așteptare este declanșată de fiecare dată când se finalizează o operațiune de cabotaj și dacă 
vehiculul părăsește Danemarca. Acest lucru se aplică chiar dacă vehiculul a efectuat o singură operațiune 
de cabotaj. 

Aceasta înseamnă că, în cazul în care, în urma unui transport internațional, un vehicul străin efectuează o 
operațiune de cabotaj în Danemarca și apoi efectuează o operațiune de cabotaj în Suedia17, acesta nu poate 
efectua operațiuni de cabotaj în Danemarca în termen de patru zile de la finalizarea operațiunii de cabotaj în 
Danemarca18. 

Exemplul 1: 

Descărcarea mărfurilor de la ultima operațiune de cabotaj va avea loc luni, 1 ianuarie, la ora 12.00. 

o Prin urmare, cele patru zile încep la ora 00.00 în noaptea de luni spre marți. 
o Perioada de așteptare se încheie vineri, 5 ianuarie, la ora 23.59. 
o Operațiunea de cabotaj poate începe din nou în noaptea de vineri spre sâmbătă, 6 ianuarie, 

cel mai devreme la ora 00.00. 

Exemplul 2: 

Un camion german finalizează un transport internațional din Hamburg la Padborg luni, 1 ianuarie, la ora 
10.00. Același vehicul efectuează o operațiune de cabotaj din Padborg la Esbjerg. Apoi, vehiculul efectuează 
un transport internațional din Esbjerg la Malmö (SE). 

Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Luni, 1 ianuarie  Vehiculul descarcă fructe în Padborg. Încheierea transportului 
internațional către Danemarca 

În aceeași zi Vehiculul transportă brânză din Padborg la 
Esbjerg. 

Prima operațiune de cabotaj 

 
13 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 
14 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 
15 Normele privind perioada de așteptare intră în vigoare la 21 februarie 2022, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2020/1055 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) 
nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier. 
16 Articolul 3 alineatul (1) coroborat cu alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 
privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor. 
17 Perioada de așteptare în Suedia poate începe la altă dată decât în Danemarca, în funcție de momentul în care se finalizează 
operațiunea de cabotaj în statele membre respective. 

 

Fructele sunt transportate de la Malmö la Stockholm. 2. Operațiune de cabotaj 

Vehiculul se deplasează fără încărcătură până la Helsinki (FI). Cursă fără încărcătură 

Sunt încărcate și transportate de la Helsinki la Espoo (FI) 
produse de abator. 

3. Operațiune de cabotaj 
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În aceeași zi  Vehiculul transportă carne din Esbjerg la 
Malmö (SE). 

Transport internațional 

Luni, 1 ianuarie/marți, 
2 ianuarie 

Perioada de așteptare începe în noaptea 
de luni spre marți la ora 00.00.  

Începe perioada de așteptare în 
Danemarca. 

Marți, 2 ianuarie – 
sâmbătă, 6 ianuarie  

Perioada de așteptare se încheie vineri, la 
ora 23.59, iar operațiunea de cabotaj este 
permisă din nou începând de sâmbătă, 
6 ianuarie, după ora 00.00. 

Perioada de așteptare se 
încheie  

   

Exemplul 3: 

Un camion german transportă fructe de la Hamburg la Esbjerg. Descărcarea fructelor are loc vineri, 1 martie, 
ceea ce înseamnă finalizarea transportului internațional. Apoi sunt efectuate trei operațiuni de cabotaj în 
Danemarca. Cea de-a treia operațiune de cabotaj din Danemarca se finalizează luni, 4 martie, după care 
camionul părăsește Danemarca. Același camion transportă fructe de la Hamburg la Esbjerg și începe un nou 
cabotaj la sfârșitul perioadei de așteptare. 

Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Vineri, 1 martie  Vehiculul descarcă fructe în Esbjerg. Încheierea transportului 
internațional către Danemarca 

Sâmbătă, 2 martie  Transport de mobilier de la Esbjerg la 
Aarhus 

Prima operațiune de cabotaj 

Duminică, 3 martie Transport de produse pentru construcții de 
la Horsens la Odense 

A doua operațiune de cabotaj 

Luni, 4 martie Transport de echipament sportiv de la 
Slagelse la Kolding 

A treia operațiune de cabotaj 

Luni, 4 martie/marți, 
5 martie 

Vehiculul părăsește Danemarca la 
încheierea operațiunii de cabotaj. 
Perioada de așteptare începe în noaptea 
de luni spre marți, la ora 00.00. 

Începe perioada de așteptare. 

Vineri, 8 martie Același camion transportă fructe de la 
Hamburg la Esbjerg. 

Transport internațional  

Vineri, 
8 martie/sâmbătă, 
9 martie 

Perioada de așteptare se încheie vineri, la 
ora 23.59, iar operațiunea de cabotaj este 
permisă sâmbătă după ora 00.00. 

Perioada de așteptare se 
încheie. 

Sâmbătă, 9 martie Transport de mobilier de la Esbjerg la 
Aarhus 

Operațiune de cabotaj 

 

Exemplul 4: 

Un camion german transportă fructe de la Hamburg la Esbjerg. Descărcarea fructelor are loc la 21 februarie, 
ceea ce înseamnă finalizarea transportului internațional. Șoferul se odihnește în Esbjerg între vineri și 
sâmbătă, când începe prima operațiune de cabotaj în Esbjerg sâmbătă, 22 februarie. 
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Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Sâmbătă, 
22 februarie 

În Esbjerg este încărcat mobilier care este 
transportat la Odense. 

1. Operațiune de cabotaj în 
Danemarca  

În aceeași zi Vehiculul se deplasează (fără încărcătură) 
până la Malmö (SE), unde sunt încărcate 
fructe pentru a fi transportate la Stockholm. 

1. Operațiune de cabotaj în 
Suedia  

Sâmbătă, 
22 februarie – 
duminică, 
23 februarie 

Perioada de așteptare începe în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, la ora 00.00. 

Perioadă de așteptare în 
Danemarca  

Luni, 24 februarie În Stockholm se încarcă brânză care este 
transportată la Oslo (NO).  

Transport internațional 

Marți, 25 februarie Vehiculul de deplasează de la Oslo (fără 
încărcătură) la Esbjerg (DK). Aici are loc 
pauza de odihnă. 

Cursă fără încărcătură19 și 
odihnă 

Miercuri, 
26 februarie 

Pauza de odihnă continuă. Vehiculul este 
supus perioadei de așteptare care se 
încheie la ora 23.59.  

Odihnă  

Joi, 27 februarie  La Esbjerg se încarcă carne (00.01) pentru 
a fi transportată și descărcată în Odense. 

1. Operațiune de cabotaj în 
Danemarca, după încheierea 
perioadei de așteptare  

 

Exemplul 5: 

Un camion german transportă mobilier de la Hamburg la Esbjerg. Descărcarea mobilierului are loc sâmbătă, 
22 februarie, ceea ce înseamnă finalizarea transportului internațional. În aceeași zi, începe operațiunea de 
cabotaj în Danemarca. 

Data Succesiunea evenimentelor Caracterizarea transportului 

Sâmbătă, 
22 februarie 

În Esbjerg se descarcă mobilierul, ceea ce 
înseamnă finalizarea transportului 
internațional. 

Transport internațional 

În aceeași zi În Esbjerg se încarcă brânză pentru a fi 
transportată la Odense.  

Prima operațiune de cabotaj  

Duminică, 
23 februarie 

În Odense se încarcă fructe pentru a fi 
transportate la Padborg. 

A doua operațiune de cabotaj  

Luni, 24 februarie În Padborg se încarcă carne pentru a fi 
transportată la Ribe.  

A treia operațiune de cabotaj 

Marți, 25 februarie Perioada de așteptare începe în noaptea de 
luni spre marți, la ora 00.00. 

Începe perioada de așteptare.  

Marți, 25 februarie – 
vineri, 28 februarie 

Vehiculul face obiectul unei perioade de 
așteptare care se încheie vineri, 
28 februarie, la ora 23.59. 

Perioada de așteptare se 
încheie. 

 
19 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 
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Cerințe specifice pentru operațiunile de cabotaj 

 

 

 

Transportul de către operatorii de transport rutier de mărfuri străini al containerelor goale, al semiremorcilor 
goale și al ambalajelor returnabile (paleți, buchete de flori sau similar) în Danemarca este considerat transport 
de mărfuri și, prin urmare, este considerat operațiune de cabotaj. 

Ar trebui remarcat că transportul containerelor goale, al semiremorcilor goale și al ambalajelor returnabile în 
conexiune cu transportul internațional către Danemarca nu este considerat operațiune de cabotaj. De exemplu, 
dacă un container de mărfuri este transportat din Germania în Danemarca, după descărcarea mărfurilor din 
transportul internațional, containerul gol va fi deplasat la destinație doar în baza contractului de transport. 

 

 
Un operator străin care intră sub incidența normelor privind cabotajul trebuie să plătească șoferilor săi un tarif 
orar cel puțin egal cu tariful orar minim danez de 173,31 DKK atunci când aceștia efectuează operațiuni de 
cabotaj, în cazul în care greutatea totală autorizată a autovehiculului sau a combinației depășește 3,5 tone20. 
 
Alte activități 
Tariful orar minim danez se plătește numai pentru transportul de mărfuri efectuat în conexiune cu 
operațiunile de cabotaj, deci nu în legătură cu alte activități. 
 
Alte activități înseamnă orice activitate definită ca timp de lucru la articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, 
cu excepția „conducerii”, inclusiv munca efectuată pentru același angajator sau pentru alt angajator în cadrul 
sau în afara sectorului transporturilor. Prin urmare, aceste activități nu sunt supuse cerinței de remunerare21. 
 

• Încărcare și descărcare; 

• curse fără încărcare între operațiunile de cabotaj22; 

• curățenia și întreținerea tehnică; 

• orice alte activități destinate să asigure siguranța vehiculului și/sau a încărcăturii acestuia sau să 
respecte obligațiile legale sau de reglementare specifice operațiunii de transport în cauză, inclusiv: 

o supravegherea încărcării și descărcării; 
o formalități administrative cu poliția, autoritățile vamale sau alte autorități. 

 
Exemplu 
 
Un șofer angajat de un operator de transport rutier de mărfuri cu sediul în Hamburg (DE) conduce o remorcă 
încărcată cu fructe de la Hamburg la Esbjerg (DK), unde mărfurile sunt descărcate. 

- În Esbjerg (DK), remorca este încărcată cu produse de abator care sunt transportate și descărcate 
în Århus (DK). 

- Camionul se deplasează fără încărcătură (cursă fără încărcătură) de la Århus la Horsens. 
- În Horsens, remorca este încărcată cu lapte, care este transportat la Padborg, unde este descărcat. 
- În Padborg, șoferul așteaptă trei ore pentru ca terminalul să încarce remorca cu brânză pentru a fi 

transportată înapoi la Hamburg (DE). 
 
Șoferul este remunerat cu tariful orar minim danez doar pentru următoarele activități: 

- transportul de mărfuri de la Esbjerg la Århus și 
- transportul de mărfuri de la Horsens la Padborg, aceste operațiuni fiind operațiuni de cabotaj. 

 
 

 
20 Articolul 9 din Ordinul privind condițiile de desfășurare a operațiunilor de cabotaj, secțiunea de drum a transportului combinat și 
transportul internațional non-bilateral 
21 Ordinul nr. 561/2006, articolul 4 litera (e) și articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE. 
22 Ar trebui remarcat că, în unele cazuri, șoferul poate intra sub incidența normelor privind detașarea, chiar dacă acesta nu este acoperit 
de cerința de remunerare. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul Agenției daneze pentru transport și siguranță rutieră privind 
detașarea. 

Cerințe de remunerare în timpul desfășurării cabotajului 
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Exemplul 2 
 
Un șofer angajat de un operator de transport rutier de mărfuri cu sediul în Hamburg (DE) efectuează un 
transport internațional din Hamburg la Ålborg (DK). 

 

Cronologie  
 

Succesiunea evenimentelor 
 

Caracterizarea transportului 
 

Tarif danez 

Luni 
ora 1200-1600 

Deplasare de la frontiera germano-
daneză la Ålborg  

Transport internațional  Nu 

ora 1600-2100 Fructele sunt încărcate în Ålborg și 
transportate la Copenhaga.  

Operațiune de cabotaj Da 

ora 2100-0000 Șoferul face o pauză la Copenhaga. Pauză Nu 

Marți 
ora 0000-0400 

Cursă fără încărcătură de la 
Copenhaga la Esbjerg 

Cursele fără încărcătură23 între 
operațiunile de cabotaj  

Nu 

ora 0400-0600 Vehiculul este încărcat cu mobilier Încărcarea mărfurilor Nu 

ora 0600-0800 Mobilierul este transportat de la 
Esbjerg la Odense.  

Operațiune de cabotaj Da 

ora 0800-1030 Vehiculul este descărcat de mobilier 
în Odense. 

Descărcarea mărfurilor Nu 

 
Exemplul 3 
Un camion german efectuează un transport internațional din Hamburg la Ribe (DK). 

 

Cronologie  
 

Succesiunea evenimentelor 
 

Caracterizarea transportului 
 

Tarif danez 

Luni 
ora 0500 - 0700 

Deplasare de la frontiera germano-
daneză la Ribe 

Transport internațional  Nu 

ora 0700 - 0900 Fructele sunt descărcate în Ribe  Descărcarea mărfurilor  Nu 

ora 0900 - 1200 Șoferul face o pauză în Ribe.  Pauză Nu 

Marți 
ora 1200 - 1700 

 
Cursă fără încărcătură de la Ribe la 
Skagen 

 
Cursele fără încărcătură24 între 
operațiunile de cabotaj 

Nu 

ora 1700 - 1800 Vehiculul este încărcat cu mobilier în 
Skagen. 

Încărcarea mărfurilor Nu 

ora 1800 - 2330 Mobilierul este transportat de la Skagen 
la Copenhaga.  

Operațiune de cabotaj Da 

ora 2330 - 01.00 Vehiculul este descărcat de mobilier. Descărcarea mărfurilor Nu 

Miercuri 
ora 0100- 0900 

 
Șoferul se odihnește.  

 
Odihnă 

 
Nu 

 
 
 

 

 

Documente justificative care atestă că operațiunile de transport se desfășoară în statul membru 
gazdă: 

Trebuie să existe documente justificative privind transportul internațional de intrare, indiferent de statul 
membru în care acesta a fost finalizat, precum și documente privind fiecare operațiune de cabotaj ulterioară 
efectuată în Danemarca. 
 

 
23 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 
24 În acest exemplu, o cursă fără încărcătură înseamnă conducerea unui vehicul fără încărcătură, remorcă sau semiremorcă și, prin 
urmare, doar a autovehiculului. 

Cerințe privind documentele justificative 
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În cazul în care vehiculul efectuează operațiuni de cabotaj și s-a aflat în Danemarca timp de patru zile 
înainte de transportul internațional, se prezintă, la cerere, documente justificative ale tuturor operațiunilor 
efectuate în perioada respectivă25. 

Nu este necesar ca documentele justificative să fie prezentate sub forma unui singur document, dar trebuie 
să furnizeze următoarele informații cu privire la fiecare operațiune de transport:26 

a) numele, adresa și semnătura expeditorului;27 

b) numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;27 

c) numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării, odată ce mărfurile au 

fost livrate; 

d) locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare; 

e) descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în cazul mărfurilor periculoase, 

descrierea general recunoscută a acestora și numărul de colete, marcajele specifice și numerele 

acestora; 

f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată; 

g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii. 

 
Documentele justificative pot lua forma unei scrisori de trăsură CMR sau a unui alt document de transport, 
cu condiția să conțină informațiile necesare. Documentele justificative pot fi furnizate și în format electronic. 

Documentele justificative se prezintă autorităților de control în timpul controalelor în trafic și la cerere28. 

Se acceptă ca documentele justificative să fie trimise pe cale electronică vehiculului într-un interval de timp 
rezonabil de scurt. Aceasta înseamnă că șoferul poate contacta sediul central al managerului operațiunii de 
transport, al operatorului sau al oricărei alte persoane sau entități pentru a obține documentele justificative 
menționate anterior29. 

Date din tahograf 

Șoferul prezintă datele tahografului și, în special, simbolurile de țară ale statelor membre tranzitate în 
momentul efectuării operațiunii de transport rutier internațional sau a operațiunii de cabotaj în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și cu Regulamentul (UE) nr. 165/2014. 

Declarație de detașare30 

În cazul operațiunilor de cabotaj, șoferul este considerat detașat în statul membru gazdă. Este obligatoriu ca 
operatorul să fi completat o declarație de detașare prin intermediul IMI cel târziu înainte de începerea 
detașării31. De asemenea, șoferul dispune de o declarație de detașare și de documentele justificative 
menționate anterior și le pune la dispoziție32. 

Nu se vor solicita documente suplimentare privind transportul internațional și operațiunile de cabotaj efectuate. 

Totuși, acest lucru nu înseamnă că niciun alt document justificativ impus de legislația în domeniul 
transporturilor nu poate fi utilizat pentru a stabili dacă operațiunea de cabotaj a fost efectuată conform 
normelor. Acestea pot include, de exemplu, date provenite de la aparatura de control utilizată în contextul 
reglementărilor privind perioadele de conducere și de odihnă sau date privind taxele de trecere plătite. 

 
25 Articolul 36 din Ordinul privind transportul rutier de mărfuri și articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 
26 Articolul 8 alineatul (3) literele (a)-(g) din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
27 Semnătura expeditorului și a transportatorului pot fi tipărite sau înlocuite cu o ștampilă. 
28 Articolul 36 din Ordinul privind transportul rutier de mărfuri 
29 Articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri. 
30 Articolul 1 alineatul (11) din Directiva (UE) 2020/1057 și articolul 5 din Ordinul privind condițiile de desfășurare a operațiunilor de 
cabotaj, secțiunea de drum inițială sau finală a transportului combinat și transportul internațional non-bilateral. Vezi și ghidul Agenției 
daneze pentru transport și siguranță rutieră privind normele referitoare la detașare. 

31 Nu se aplică operatorilor stabiliți într-un stat membru al SEE. Nu se aplică lucrătorilor independenți care lucrează ca șoferi. 
32 Articolul 6 din Ordinul nr. 169 din 27 ianuarie 2022 privind condițiile de desfășurare a operațiunilor de cabotaj, secțiunea de drum 
inițială sau finală a transportului combinat și transportul internațional non-bilateral. 
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Încălcarea normelor privind cabotajul se pedepsește cu amendă33. 

Amenzile pentru încălcarea normelor privind cabotajul sunt, în principiu, de 5 000 DKK pentru încălcări mai 
puțin grave (de exemplu, lipsa informațiilor privind denumirea mărfurilor), de 15 000 DKK pentru încălcări grave 
(de exemplu, lipsa documentelor justificative pentru transportul internațional) și de 35 000 DKK pentru încălcări 
foarte grave (de exemplu, cabotaj ilegal, efectuarea a peste trei curse sau deplasarea timp de peste șapte 
zile)34. 

În cazul unor circumstanțe agravante, cuantumul amenzilor poate fi dublat sau triplat. Aceasta trebuie să se 
bazeze pe evaluarea concretă a fiecărui caz în parte. 

Poliția poate reține vehiculul în cazul în care acest lucru este necesar pentru a garanta plata amenzii și a 
cheltuielilor de judecată sau pentru a asigura confiscarea, inclusiv confiscarea valorilor, dar numai până în 
momentul în care sumele respective au fost plătite sau garantate35. 

După caz, un expeditor poate fi urmărit penal pentru complicitatea la cabotajul ilegal efectuat de un operator 
de transport rutier de mărfuri străin, în conformitate cu normele generale privind complicitatea la o infracțiune, 
prevăzute la articolul 23 din Codul penal. 

9. Informații suplimentare 
 
Dacă sunt necesare clarificări suplimentare, contactați: 
 
Agenția daneză pentru transport și siguranță rutieră 
Sorsigvej 35 
6760 Ribe 
Telefon: 7221 8899 
E-mail: info@fstyr.dk 
 

 

 

 

 

 

 

Translated with the support  

of the European Labour Authority 

 

 

 
33 Articolul 47 din Ordinul privind transportul rutier de mărfuri coroborat cu articolul 17 alineatul (1) punctul 3 din Legea privind 
transportul rutier de mărfuri și cu anexa 4 la proiectul de lege 2013 58, precum și cu observațiile nr. 43 la proiectul de lege 2021.62 A. 
34 Propunerile legislative 2013, 58, comentariile generale punctul 2.1.2 și anexa 2 la proiectul de lege. 
35 Articolul 16 din Legea privind transportul rutier de mărfuri. 

Sancțiuni pentru încălcarea normelor privind cabotajul 

mailto:info@fstyr.dk

