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REGIMUL JURIDIC AL BILETULUI DE CĂLĂTORIE ELECTRONIC
Dumitriţa BAEŞU
Universitatea de Stat din Moldova
În articol sunt scoase în relief principalele repere conceptuale ce se ataşează problematicii cu privire la coraportul
biletului de călătorie electronic în transportul auto de călători şi bagaje şi în transportul aerian. Este fundamentată teza,
potrivit căreia sistemul de taxare electronic în cadrul prestării serviciilor de transport este deosebit de important şi necesar
în contextul racordării legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene. De asemenea, se menţionează că reforma în
cazul respectiv este oportună şi inevitabilă, deoarece una dintre condiţiile cerute de Uniunea Europeană pentru integrarea
Republicii Moldova în acest sistem constă în armonizarea legislaţiei privind transportul la standardele europene. Nu în
ultimul rând, este formulată concluzia, potrivit căreia achiziţionarea biletelor de călătorie electronice a devenit mult mai
comodă, economă şi accesibilă.
Cuvinte-cheie: contract de transport, bilet de călătorie electronic, bilet de călătorie de hârtie, transport auto de
călători şi bagaje, transport aerian, călător, cărăuş, comerţ electronic, sistem de taxare electronic.
LEGAL REGIME OF THE ELECTRONIC TRAVEL TICKET
In the article are pointed out major conceptual aspects that are a added to issues on the ticket correlation of road
transport of passengers electronic ticket and luggage in air transport. It is fundamental thesis that the electronic toll
system in transport services is particularly important and necessary in the context of adjusting the national legislation to
the European Union standards. Also in this case, is mentioned that reform is appropriate and inevitable, because one of
the conditions required by the EU for Moldova's integration into the system is to harmonize transport legislation with
European standards. Finally, as conclusion, electronic travel ticket purchasing has become more convenient, cheap and
affordable.
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