
 

      
Proces-verbal 

din __________ 2021 
al grupului de lucru privind examinarea cererilor de modificare a  

Programului de transport rutier interraional 
 

  
  

 
Nr. 
d/o 

Problema abordată Analiza rutelor/curselor existente în direcţia respectivă Decizia  
Comisiei 

1.  Cererea S.R.L. „Bug-
Trans” privind includerea 
punctelor intermediare de 
staţionare la ruta Făleşti 
06.50 – Chişinău 12.40 
(01/11105 din 02.12.2020) 

   S.R.L. „Bug-Trans” este atribuită spre deservire ruta Făleşti 06.50 – 
Chişinău 12.40, regim „expres”. 
   Se solicită includerea punctelor intermediare de staţionare Pîrliţa (15.07), 
Buşila (15.24), Făgădău (15.35) şi Sărata Nouă (15.46) doar pentru cursa 
retur (direcţia Făleşti). 
   În intervalul de timp apropiat, (pentru cursa retur) există cursele: 
Chişinău 12.00 (Pîrliţa 14.36, Buşila 14.53, Făgădău 15.04, Sărata Nouă 
15.15) – Făleşti 06.10 (S.R.L. „Plai”); 
Chişinău 13.10 (Pîrliţa 15.43, Buşila 15.59, Făgădău 16.09, Sărata Nouă 
16.20) – Chetriş 05.10 (S.R.L. „Bug-Trans”). 
  La cursa tur, unde nu sunt prevăzute staţionări, există: 
Făleşti 06.30 – Chişinău 13.30  (S.R.L. „Plai”); 
Ciuciulea 05.20 (Făleşti 06.50) – Chişinău 14.30 (S.R.L. „Calantus”); 
Glodeni 04.10 (Făleşti 07.05) – Chişinău 16.10 (S.R.L. „Transervalion”). 

 

2.  Cererea S.R.L. „Bug-
Trans” privind prelungirea 
serviciului regulat Chişinău 
13.10 – Chetriş 05.10 pînă 
la localitatea Viişoara 
05.00 
(01/11104 din 02.12.2020) 

  S.R.L. „Bug-Trans” este atribuită spre deservire ruta Chişinău 13.10 – 
Chetriş 05.10. 
   Se solicită prelungirea rutei nominalizate pînă la localitatea Viişoara, cu 
stabilirea orei de plecare 05.00, fără modificarea orelor de plecare existente. 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         148*0,3 = 44,4 

 



 

                                 148 + 44,4 = 192,4 > 155 
   Din Chişinău spre localitatea Viişoara există ruta Chişinău 09.15 – 
Viişoara 12.15 prin Chetriş, cu distanţa rutei de 156 km, însă proiectul 
graficului de circulaţie este prezentat cu distanţa de 155 km, astfel va fi 
necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectorul de drum 
respectiv. 

3.  Cererea S.R.L. „Calantus” 
privind includerea în 
graficul de circulaţie a rutei 
Chişinău 14.30 – Ciuciulea 
05.20 a punctului 
intermediar Viişoara  
(01/11608 din 21.12.2020) 

  Conform graficului de circulaţie înaintat, se solicită includerea punctului 
intermediar de staţionare localitatea Viişoara (05.38), la serviciul Chişinău 
14.30 – Ciuciulea 05.20, cu modificarea orei de plecare din Ciuciulea de la 
05.20 la 05.17 şi fără modificarea orelor de plecare din punctele 
intermediare. 
     În graficul de circulaţie prezentat, distanţa de la Moara Domnească pînă 
la Viişoara este stabilită 2 km, iar de la Viişoara pînă la Ciuciulea – 11 km. 
Însă, conform reţelei rutelor regulate, distanţa de la Moara Domnească pînă 
la Viişoara constituie 4 km (Chişinău 09.15 – Viişoara 12.15), iar de la 
Viişoara pînă la Ciuciulea  - 13 km (Glodeni 11.00 – Moara Domnească 
08.00), astfel va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe 
sectorul de drum Moara Domnească – Viişoara – Ciuciulea. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         167*0,3 = 50,1 
                                 167 + 50,1 = 217,1 > 169 
     Din Chişinău spre localitatea Viişoara există ruta Chişinău 09.15 – 
Viişoara 12.15. 
    Totodată, conform cererii înainte de S.R.L. „Bug-Trans” (pct.2), se 
solicită prelungirea serviciului regulat Chişinău 13.10 – Chetriş 05.10 pînă 
la localitatea Viişoara, cu stabilirea orei de plecare la 05.00. 

 

4.  Cererea S.R.L. „Chicu-
Trans” privind operarea 
modificărilor la rutele: 
1. Chişinău 08.30 – Izvoare 
16.30 

1. La ruta Chişinău 08.30 – Izvoare 16.30 se solicită: 
- includerea punctelor intermediare de staţionare Bahmut şi Corneşti 

(pentru cursa tur); 
- excluderea punctului intermediar Călăraşi; 
- modificarea orelor de sosire/plecare din punctele intermediare. 

 



 

2. Chişinău 09.45 – 
Balatina 13.10 
3. Chişinău 07.30 – Cobani 
14.00 
4. Risipeni 14.05 – 
Chişinău 11.15 
(01/11167 din 03.12.2020)   

În intervalele de timp solicitate, există rutele: 
Chişinău 08.20 – Glodeni 13.20 prin Corneşti (S.R.L. „Plai”); 
Bălţi 14.35 – Nisporeni 09.00 (Ungheni 10.45) prin Sculeni (SA „BTA-
20”); 
Ungheni 18.00 (Pîrliţa 18.24) – Cornova 15.45 prin Corneşti (S.R.L. 
„Trasis-Lux”). 

2. La ruta Chişinău 09.45 – Balatina 13.10 se solicită modificarea orei de 
plecare din Chişinău de la 09.45 la 09.50 şi includerea punctelor de 
staţionare Corneşti şi Pîrliţa la cursa tur. 
Din Chişinău direcţia Făleşti, în intervalul de timp 09.20 – 10.20 există: 
09.45 Chişinău – Balatina (S.R.L. „Chicu-Trans”); 
10.20 Chişinău – Făleşti (S.R.L. „Plai”). 
Din Chişinău prin localităţile Pîrliţa şi Corneşti există ruta Chişinău 
10.10 – Ungheni 06.20 (Î.S. "Servicii Transport Auto"). 

3. La ruta Chişinău 06.55 – Bocani 11.30 se solicită modificarea orei de 
plecare din Chişinău de la 06.55 la 07.00 (Făleşti de la 09.15 la 09.20) şi 
includerea punctelor intermediare de staţionare Buşila şi Sărata Nouă. 
Din Chişinău direcţia Făleşti, în intervalul de timp 06.30 – 07.30 există: 
06.55 Chişinău – Bocani (S.R.L. „Chicu-Trans”); 
07.30 Chişinău – Cobani (S.R.L. „Calantus”). 
Din localităţile Buşila (08.48) şi Sărata Nouă (09.03) direcţia Făleşti 
există ruta Chişinău 07.30 (Buşila 09.21, Sărata Nouă 09.35) – Cobani 
14.00 (S.R.L. „Calantus”). 
Din Făleşti (09.20) prin localitatea Egorovca există: 
Făleşti 09.00 – Bălţi 08.00 (S.R.L. „Libert-Tur”); 
Făleşti 09.45 – Bălţi 11.40 (S.R.L. „Osoianu-Transport”). 

4. La ruta Risipeni 14.05 – Chişinău 11.15 se solicită modificarea orei de 
plecare din Chişinău de la 11.15 la 11.30 şi includerea punctelor 
intermediare de staţionare Bahmut, Corneşti, Pîrliţa, Buşila, Făgădău în 
direcţia Făleşti. 
Ţinem să menţionăm că la cursa retur orele de plecare nu corespund cu 
timpul de deplasare parcurse (Făgădău 15.25, Buşila 15.18, Pîrliţa 
15.06…). 



 

Din Chişinău direcţia Făleşti, în intervalul de timp 11.00 – 12.00 există: 
11.15 Chişinău – Risipeni (S.R.L. „Chicu-Trans”); 
12.00 Chişinău – Făleşti (S.R.L. „Plai”). 
Din Chişinău prin localităţile Corneşti şi Pîrliţa există ruta Chişinău 
11.20 – Ungheni 15.00 (S.R.L. „Sideral-Tur”). 
Prin localităţile Buşila (13.13), Făgădău (13.19) spre Făleşti există ruta 
Chişinău 10.45 (Buşila 12.46, Făgădău 12.55) – Scumpia 05.00. 

5.  Cererea S.R.L. „Nizor-
Lux” privind operarea 
modificărilor la serviciile: 
1. Chişinău 06.45 – 
Ungheni 20.15 
2. Bălţi 07.20 – Ungheni 
11.30 
3. Ungheni 09.45 – Bălţi 
17.25 
(01/11471 din 15.12.2020) 
 
Cererea S.R.L. „Nizor-
Lux” privind examinarea 
suplimentar la cererea din 
15.12.2020 a modificărilor 
propuse la ruta Ungheni 
09.45 – Bălţi 17.25 
(01/277 din 13.01.2021) 

1. La ruta Chişinău 06.45 – Ungheni 20.15, se solicită modificarea orei de 
plecare din Ungheni de la 20.15 la 03.20 şi includerea punctelor 
intermediare de staţionare Bucovăţ şi Bahmut (tur/retur). 
În intervalul de timp 02.30 – 04.00 din Ungheni direcţia Pîrliţa, 
rute/curse interraionale nu există. 
Prin localităţile Bucovăţ şi Bahmut în intervalele de timp de timp 
propuse, rute regulate nu există. 

2. La ruta Bălţi 07.20 – Ungheni 11.30, se solicită modificarea orei de 
plecare din Bălţi de la 07.20 la 18.20, stabilirea staţionărilor numai în 
localităţile Egorovca, Făleşti şi Vrăneşti (direcţia Ungheni) şi inversarea 
rutei, cu stabilirea plecării Ungheni 11.30 – Bălţi 18.20. 
În intervalul de timp 17.50 – 18.50 din Bălţi direcţia Făleşti există: 
17.50 Bălţi – Făleşti (S.R.L. „Libert-Tur”); 
18.10 Soroca – Braşov (S.R.L. „Transelegant-Tur”). 
Din localităţile Egorovca şi Vrăneşti în intervalele de timp solicitate, 
rute/curse nu există. 

3. La ruta Ungheni 09.45 – Bălţi 17.25, conform cererii din 15.12.2020 s-a 
solicitat  modificarea orei de plecare din Bălţi de la 17.25 la 16.30. 
Totodată, conform cererii depuse la 13.01.2021, s-a solicitat examinarea 
suplimentar, la cererea depusă anterior, a modificării graficului de 
circulaţie a rutei Ungheni 09.45 – Bălţi 17.25 prin modificarea orei de 
plecare din Bălţi de la 17.25 la 13.20 şi includerea punctului intermediar 
de staţionare Făleşti (11.00) numai la cursa tur (direcţia Bălţi). 
Din Făleşti direcţia Bălţi, în intervalul de timp 10.30 – 11.30 există 
rutele: 
10.30 Ungheni – Bălţi (S.R.L. „Trasis-Lux”); 

 



 

11.25 Iaşi – Rezina (SA „BTA-14”; S.R.L. „Arintur-Trans”); 
11.30 Făleşti – Bălţi (S.R.L. „Libert-Tur”). 
Din Bălţi (13.20) direcţia Făleşti, există rutele interraionale: 
12.55 Bălţi – Făleşti (S.R.L. „Libert-Tur”); 
13.10 Bălţi – Izvoare (SA „ITA din Făleşti”); 
13.50 Bălţi – Ungheni (S.R.L. „Trasis-Lux”). 

6.  Cererea S.R.L. „Libert-
Tur” privind prelungirea 
serviciului Făleşti 07.55 – 
Soroca 14.30 pînă la 
localitatea Pîrliţa (06.20) 
(01/400 din 15.01.2021) 

   Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, se solicită 
prelungirea rutei Făleşti 07.55 – Soroca 14.30 pînă la localitatea Pîrliţa 
(06.20), in includerea punctului Hiliuţi intersecţie. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         112 * 0,3 = 33,6 
                                 112 + 33,6 = 145,6 > 137 
    În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
cursa tur (direcţia Soroca) este stabilită staţionarea în Făleşti – 55 minute. 
     Localitatea Pîrliţa este deservită de rutele: 
Bălţi 06.00; 07.30; 08.55; 10.50; 13.25; 17.25; 18.40 – Pîrliţa 06.50; 08.05; 
09.40; 11.25; 14.00; 18.05; 19.10 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
Bălţi 15.00 – Pîrliţa 15.45 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”). 
     Prin Hiliuţi intersecţie există: 
Bălţi 12.30 – Petrosu 06.30 (Hiliuţi+ 07.17) (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria Logistics”). 
    Totodată, nu este cunoscută distanţa pe sectorul de drum Pîrliţa – Hiliuţi 
intersecţie – Făleşti, pentru care va fi necesar prezentarea actului de 
măsurare. 

 

7.  Cererea S.R.L. „Lebăda 
Albă” privind modificarea 
graficelor de circulaţie la 
ruta Chişinău 13.55; 11.00 
– Cotiujenii Mici 05.00; 

1. La cursa Chişinău 13.55 – Cotiujenii Mici 05.00, se solicită includerea 
punctului intermediar Prepeliţa, excluderea staţionării în Sîngerei 
intersecţie şi modificarea orelor de sosire/plecare din punctele 
intermediare. 
În intervalele de timp solicitate există rutele: 

 



 

15.15 
(01/11631 din 21.12.2020) 

Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 prin Prepeliţa (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 13.40 – Văratic 03.40 prin Prepeliţa (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Bălţi 16.00 (Rădoaia 16.41) – Alexeuca 13.40 prin Cotiujenii Mici 
(S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Chişinău 12.30 – Pepeni 06.00 (Prepeliţa 06.17, Ratuş+ 06.35, Soroca 
PC+ 06.43) (SA „BTA-35”); 
Chişinău 15.05 – Văsieni 06.00 (Ratuş+ 06.36, Soroca PC+ 06.44) 
(S.R.L. „Telautogar”, SA „PA-1”); 
Chişinău 13.30 – Mîndreşti 05.35 (Ratuş+ 06.35, Soroca PC+ 06.45) 
(Î.I. „Popovici Ştefan”). 

2. La cursa Chişinău 11.00 – Cotiujenii Mici 15.15, se solicită modificarea 
orei de plecare din Cotiujenii Mici de la 15.15 la 15.00, includerea 
punctului intermediar Prepeliţa, excluderea staţionării în Sîngerei 
intersecţie, Rădoaia intersecţie şi modificarea orelor de sosire/plecare 
din punctele intermediare. 
În intervalele de timp solicitate există rutele: 
Chişinău 11.15 (Prepeliţa 12.41) – Bisericani 16.20 (S.R.L. „Mobila din 
Codru”); 
Chişinău 09.50 – Drochia 14.00 (Prepeliţa 16.10) (S.R.L. „Mobila din 
Codru”); 
Chişinău 07.40 – Edineţ 13.20 (Ratuş+ 16.11, Soroca PC+ 16.19) 
(S.R.L. „Aliodor Parii”). 

8.  Cererea S.R.L. „Calantus” 
privind modificarea 
itinerarului de deplasare a 
rutei Chişinău 17.00 – 
Horodişte 05.55 
(01/11609 din 21.12.2020) 

    În graficul de circulaţie a rutei Chişinău 17.00 – Horodişte 05.55, atribuit 
spre deservire S.R.L. „Calantus” nu este inclus punctul de staţionare Bălţi. 
Astfel, schema rutei este indicată cu ocolirea or.Bălţi. 
      Conform cererii înaintate, se solicită stabilirea itinerarului de deplasare 
prin or.Bălţi, fără modificarea graficului de circulaţie existent, însă nu este 
prezentat proiectul graficului de circulaţie solicitat. 
   Ţinem să menţionăm, că schema rutei se elaborează în corespundere cu 
graficul de circulaţie, iar  în cazul includerii localităţii Bălţi, se va modifica 
distanţa rutei şi respectiv a orelor de sosire/plecare din punctele 

 



 

intermediare. 
      Din Chişinău direcţia Bălţi, în intervalul de timp 16.30 – 17.30 există 
rutele (cu staţionare în Bălţi): 
16.30 Chişinău – Edineţ (SA „BTA-12”); 
16.45 Chişinău – Pererîta (S.R.L. „Badia-Stil”); 
16.50 Chişinău – Hincăuţi (S.R.L. „Fascomtrans”); 
17.00 Chişinău – Feteşti (SA „BTA-12”); 
17.00 Chişinău – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
17.15 Chişinău – Baraboi (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
17.20 Chişinău – Corjeuţi (S.R.L. „PAT-9”); 
17.30 Chişinău – Danu (S.R.L. „Mobila din Codru”). 
   Din Sîngerei (18.46) direcţia Bălţi există cursa: 
18.30 Sîngerei – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”). 
   Din Bălţi direcţia Chişinău, în intervalul de timp solicitat există: 
08.00 Cuconeştii Noi – Chişinău (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
08.00 Bălţi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
08.01 Cobani – Chişinău (S.R.L. „Transervalion”); 
08.02 Baraboi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
08.05 Camenca – Chişinău (Î.I. „Brînza Vasile”); 
08.05 Rediul Mare – Chişinău (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
08.10 Donduşeni – Chişinău (S.R.L. „Camagentur”); 
08.15 Balasineşti – Chişinău (S.R.L. "Remta-Transport-Privat"); 
08.15 Hincăuţi – Chişinău (S.R.L. „Fascomtrans”); 
08.15 Duruitoarea – Chişinău (S.R.L. „Pelin A.S.”); 
08.25 Ocniţa – Chişinău (S.R.L. „Meridian Trans Servicii”); 
08.30 Criva – Chişinău (S.R.L. „Ilia Trans”). 

9.  Cererea S.R.L. „Serviciul 
Tehnic” privind 
modificarea graficelor de 
circulaţie a rutei Bălţi 
08.30; 16.10 – Ustia 05.15; 
09.45 

1. La cursa Bălţi 08.30 – Ustia 05.15 se solicită modificarea orei de plecare 
din Ustia de la 05.15 la 17.45.  
Din Ustia spre Bălţi există rutele: 
Bălţi 14.55 – Ustia 05.45 (S.R.L. „Diapavserv”); 
Bălţi 08.30; 16.10 – Ustia 05.15; 09.45 (S.R.L. „Serviciul Tehnic”). 
Din Glodeni (18.20) Sturzovca+ direcţia Bălţi există: 

 



 

(01/11084 din 01.12.2020) Balatina 17.00 (Glodeni 17.50, Sturzovca+ 18.19) – Bălţi 14.20 (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”). 

2. La cursa Bălţi 16.10 – Ustia 09.45 se solicită stabilirea staţionării în 
Glodeni (direcţia Bălţi) 16 minute, cu modificarea orei de plecare de la 
10.20 la 10.30. 
Din Glodeni direcţia Bălţi în intervalul de timp 10.00 – 11.00 există: 
 10.20 Ustia – Bălţi (S.R.L. „Serviciul Tehnic”). 

   Ţinem să menţionăm, că în graficele de circulaţie propuse este indicată 
localitatea Sadovoe (în graficele existente Sadovoe +), care nu există în 
reţeaua rutelor regulate. Totodată, localitatea Sadovoe este inclusă în cadrul 
administrativ al mun.Bălţi. 

10.  Cererea S.R.L. 
„Diapavserv” privind 
modificarea graficului de 
circulaţie a serviciului Bălţi 
14.55 – Ustia 05.45 
(01/11879 din 30.12.2020) 

Din Ustia spre Bălţi există rutele: 
Bălţi 14.55 – Ustia 05.45 (S.R.L. „Diapavserv”); 
Bălţi 08.30; 16.10 – Ustia 05.15; 09.45 (S.R.L. „Serviciul Tehnic”).  

    La cererea înaintată sunt anexate două grafice de circulaţie. 
1. Se solicită modificarea orelor de plecare din Bălţi de la 14.55 la 14.50 şi 

din Ustia de la 05.45 la 06.35. 
În intervalele de timp solicitate există rutele: 
Bălţi 14.30 (Sturzovca+ 15.16) – Balatina 17.00 prin Glodeni (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Chişinău 12.10 (Bălţi 14.55, Sturzovca+ 15.40) – Glodeni 16.25 (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 12.50 – Petrunea 06.50 (S.R.L. „Gold-As-Plus”, S.R.L. 
„Transervalon”); 
Bălţi 16.35 – Balatina 06.15 (Glodeni 07.10, Sturzovca+ 07.39) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Glodeni 07.45 (Sturzovca 08.16) – Bălţi 11.15 (S.R.L. „Total Comerţ”); 
Bălţi 07.30 – Sturzovca 08.20 (Sturzovca+ 08.30) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”). 

2. Se solicită modificarea orelor de plecare din Bălţi de la 14.55 la 14.50 şi 
din Ustia de la 05.45 la 06.20. 
În intervalele de timp solicitate există rutele: 
Bălţi 14.30 (Sturzovca+ 15.16) – Balatina 17.00 prin Glodeni (S.R.L. 

 



 

"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Chişinău 12.10 (Bălţi 14.55, Sturzovca+ 15.40) – Glodeni 16.25 (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 12.50 – Petrunea 06.50 (S.R.L. „Gold-As-Plus”, S.R.L. 
„Transervalon”); 
Bălţi 16.35 – Balatina 06.15 (Glodeni 07.10, Sturzovca+ 07.39) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 11.40 – Ciuciulea 06.20 (Glodeni 07.00, Sturzovca+ 07.30) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”). 

11.  Cererea S.R.L. „Total-
Comerţ” privind 
modificarea orelor de 
plecare la serviciul Glodeni 
13.30 – Bălţi 15.45 
(01/11531 din 17.12.2020) 

   La cursa Glodeni 13.30 – Bălţi 15.45, se solicită modificarea orelor de 
plecare din Glodeni de la 13.30 la 12.35 şi din Bălţi de la 15.45 la 15.25. 
În intervalul de timp 12.00 – 13.10 din Glodeni direcţia Bălţi există: 
13.05 Glodeni – Bălţi (S.R.L. „Diapavserv”). 
Din Bălţi direcţia Glodeni, în intervalul de timp 14.50 – 16.00 există: 
14.55 Bălţi – Ustia (S.R.L. „Diapavserv”); 
14.55 Chişinău – Glodeni (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
15.40 Chişinău – Şaptebani (Î.I. „Brînza Vasile”); 
15.45 Chişinău – Glodeni (S.R.L. „Total Comerţ”). 
Totodată, din Bălţi cu staţionare în punctul Sadovoe intersecţie există: 
Bălţi 15.00 – Iablona 17.00 (S.R.L. „Libert-Tur”). 

 

12.  Cererea S.R.L. 
„Diapavserv” privind 
modificarea orei de plecare 
la cursa Glodeni 13.05 – 
Bălţi 09.15 
(01/11880 din 30.12.2020) 

    La cursa Glodeni 13.05 – Bălţi 09.15, se solicită modificarea orei de 
plecare din Glodeni de la 13.05 la 12.40. 
În intervalul de timp 12.00 – 13.15 din Glodeni direcţia Bălţi există: 
13.05 Glodeni – Bălţi (S.R.L. „Diapavserv”). 
   Totodată, conform pct.10, S.R.L. „Total-Comerţ” solicită modificarea orei 
de plecare din Glodeni de la 13.30 la 12.35 pentru cursa Glodeni 13.30 – 
Bălţi 15.45. 

 

13.  Cererea Î.I. „Brînza 
Vasile” privind 
modificarea graficului de 
circulaţie a serviciului 
Chişinău 15.15 – Camenca 

Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, la serviciul Chişinău 
15.15 – Camenca 05.40 se solicită următoarele modificări: 
- includerea punctului intermediar de staţionare localitatea Sîngerei şi 
excluderea staţionării în Sîngerei intersecţie; 
- includerea punctelor intermediare de staţionare localităţile Moleşti, 

 



 

05.40 
(01/11553 din 17.12.2020) 

Brînzeni şi excluderea staţionării în Moleşti intersecţie, Brînzeni intersecţie; 
- modificarea orelor de plecare din punctele intermediare; 
- vînzarea biletelor din Glodeni spre Bălţi. 
    Ţinem să menţionăm, că în cazul includerii localităţii Sîngerei, se va 
majora distanţa rutei şi respectiv a orelor de sosire/plecare din punctele 
intermediare. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chişinău 15.35 – Lipcani 09.15 prin Sîngerei (S.R.L. „PAT-9”); 
Sîngerei 16.30 – Bălţi 15.30 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
Bălţi 17.40 – Danu 06.00 prin Glodeni (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria-Logistics”); 
Dobrogea Veche 06.45 (Bălţi 07.20) – Sîngerei 14.00 (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 08.00 – Sîngerei 09.00 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
Branişte 07.00 – Chişinău 13.45 (Bălţi 16.55, Glodeni 18.15) prin Hîjdieni şi 
Cobani (Î.I. „Fatima Morari”), 
Chişinău 16.00 (Bălţi 18.07) – Cobani 06.30 prin Glodeni (S.R.L. 
Transervalion”); 
Chişinău 14.45 (Bălţi 17.25) – Glodeni 05.00 (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Chişinău 14.25 (Bălţi 17.05) – Cajba 05.30 prin Glodeni (S.R.L. „Eurotrans 
Tur”); 
Chişinău 11.20 – Borosenii Noi 05.20 (Bălţi 07.15) (S.R.L. „Finanţe 
Regent”); 

14.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
modificarea serviciului 
Bălţi 10.50 – Bisericani 
06.40 în serviciul Bălţi 
10.50 – Movileni 07.05 

  Conform cererii înaintate, se solicită modificarea serviciului Bălţi 10.50 – 
Bisericani 06.40 în serviciul Bălţi 10.50 – Movileni 07.05, cu excluderea 
localităţilor Serghieni şi Bisericani şi includerea intersecţiei Tomeştii Noi, 
astfel fiind stabilită o rută nouă. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 

 



 

(01/11576 din 18.12.2020) iniţială. 
                                         67*0,3 = 20,1 
                                 67 - 20,1 = 46,9 < 66 
   În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chişinău 09.45 – Balatina 13.10 (Cuhneşti 13.14) prin Movileni (SRL 
„Chicu-Trans”); 
Glodeni 14.25 – Moara Domnească 06.55 (Movileni 07.08, Cuhneşti 07.16, 
Balatina 07.28, Clococenii Vechi 07.41) (S.R.L. „Incotrans”); 
Glodeni 16.40 – Tomeştii Noi 06.35 (Movileni 06.47) (S.R.L. „Total 
Comerţ”); 
Bălţi 12.30 – Lipovăţ 07.30 (Balatina 07.45, Clococenii Vechi 08.00) 
(S.R.L. „Incotrans”).  

15.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
prescurtarea serviciului 
Bălţi 10.50 – Bisericani 
06.40 
(01/373 din 15.01.2020) 

    Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, se solicită 
prescurtarea serviciului regulat Bălţi 10.50 – Bisericani 06.40 pînă la 
localitatea Cuhneşti, fără modificarea orelor de plecare existente. 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         67*0,3 = 20,1 
                                 67 - 20,1 = 46,9 < 62 
   La moment, localitatea Bisericani este deservită de rutele: 
Bălţi 10.50 – Bisericani 06.40 (S.R.L. „Transervalion”) solicitată spre 
prescurtare; 
Chişinău 11.15 – Bisericani 16.20 (S.R.L. „Mobila din Codru”) fără 
staţionare în Bălţi. 

 

16.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
modificarea serviciului 
Chişinău 16.10 – Glodeni 
04.10 în serviciul Chişinău 
16.10 – Duşmani 04.50 
(01/11575 din 18.12.2020)  

    Conform cererii înaintate, se solicită modificarea serviciului Chişinău 
16.10 – Glodeni 04.10 în serviciul Chişinău 16.10 – Duşmani 04.50, cu 
excluderea punctelor de staţionare Străşeni, Călăraşi, Cobani+, Hîjdieni, 
Glodeni şi includerea punctelor Movileni, Tomeşii Noi+, Clococenii 
Vechi+, Cajba, Duşmani, astfel fiind stabilită o rută nouă. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 

 



 

iniţială. 
                                         197*0,3 = 59,1 
                                 197 – 59,1 = 137,9 < 174 
   În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chişinău 14.25 – Cajba 05.30 (Duşmani 05.35) (S.R.L. „Eurotrans Tur”); 
Chişinău 18.00 – Movileni 05.40 (S.R.L. „Prodtrans T”); 
Chişinău 14.30 – Ciuciulea 05.20 (Pîrliţa 07.47; Corneşti 08.05) (S.R.L. 
„Calantus”); 
Chişinău 15.40 (Corneşti 17.58, Pîrliţa 18.16, Făleşti 19.10, Albineţul Vechi 
19.19, Năvîrneţ 19.31, Moara Domneasca 19.56, Cuhneşti 20.04 ) – Balatina 
08.00 (S.R.L. „Prodtrans T”). 

17.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
modificarea serviciului 
Chişinău 16.10 – Glodeni 
04.10 în serviciul Chişinău 
16.10 – Duşmani 04.50 
(01/371 din 15.01.2021)  

    Conform cererii înaintate, se solicită modificarea serviciului Chişinău 
16.10 – Glodeni 04.10 în serviciul Chişinău 16.10 – Duşmani 04.50, cu 
excluderea punctelor de staţionare Cobani+, Hîjdieni, Glodeni şi includerea 
punctelor Cajba (05.00), Duşmani (04.50) şi stabilirea zilelor de deservire 
„luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sîmbăta”, astfel fiind stabilită o rută nouă. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         197*0,3 = 59,1 
                                 197 – 59,1 = 137,9 < 175 
   Din Chişinău spre localităţile Duşmani şi Cajba există: 
Chişinău 14.25 – Cajba 05.30 (Duşmani 05.35) (S.R.L. „Eurotrans Tur”); 
Chişinău 18.00 – Movileni 05.40 (Cajba 06.00, Duşmani 06.07) (S.R.L. 
„Prodtrans T”). 

 

18.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
modificarea rutei Chişinău 
16.00 – Cobani 06.30 
(01/11577 din 18.12.2020) 

Conform cererii înaintate, se solicită excluderea staţionării în Sîngerei 
intersecţie şi includerea localităţii Sîngerei, includerea dreptului de vînzare a 
biletelor pe direcţiile Chişinău – Sîngerei, Sîngerei – Chişinău, Chişinău – 
Bălţi, Bălţi – Chişinău, Chişinău – Glodeni, Glodeni – Bălţi, Bălţi – 
Glodeni. 

În intervalele de timp solicitate, spre/din Sîngerei există cursele: 
Chişinău 15.35 (Sîngerei 18.12) – Lipcani 09.15 prin Bălţi (S.R.L. „PAT-

 



 

9”); 
Bălţi 08.00 – Sîngerei 09.00 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
Chişinău 16.45 – Sîngerei 08.45 (S.R.L. „Eurotrans Tur”); 
Chişinău 17.00 – Horodişte 05.55 (Sîngerei 08.49) (S.R.L. „Calantus”). 
    Din Chişinău cu staţionare în Bălţi există: 
16.00 Chişinău – Terebna (S.R.L. „Mobila din Codru”); 
16.00 Chişinău – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
16.08 Chişinău – Scăieni (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
16.10 Chişinău – Slobozia-Şirăuţi (S.R.L. „Sinex-Trans”); 
16.10 Chişinău – Costeşti (S.R.L. „Mobila din Codru”); 
16.10 Chişinău – Verejeni (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
16.15 Chişinău – Caracuşenii Vechi (S.R.L. „PAT-9”). 
   Din Bălţi spre Chişinău există cursele: 
07.45 Ocniţa – Chişinău (S.R.L. „Tur-Crialnord”); 
07.55 Văratic – Chişinău (SA „BTA-12”); 
08.00 Cuconeştii Noi – Chişinău (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
08.00 Bălţi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
08.02 Baraboi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-
Logistics”); 
08.05 Camenca – Chişinău (Î.I. „Brînza Vasile”); 
08.05 Rediul Mare – Chişinău (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
08.10 Donduşeni – Chişinău (S.R.L. „Camagentur”); 
08.15 Balasineşti – Chişinău (S.R.L. "Remta-Transport-Privat"); 
08.15 Hincăuţi – Chişinău (S.R.L. „Fascomtrans”). 
   Din Bălţi (18.08) direcţia Glodeni există: 
17.40 Bălţi – Danu (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
18.20 Chişinău – Camenca (Î.I. „Brînza Vasile”); 
18.30 Bălţi – Glodeni (Î.I. „Mircea Turchina”). 
   Din Glodeni (07.20) direcţia Bălţi există: 
07.00 Ciuciulea – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
07.10 Balatina – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
07.45 Glodeni – Bălţi (S.R.L. „Total Comerţ”). 



 

19.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
includerea dreptului de 
vînzare a biletelor din 
Chişinău direcţia Glodeni 
la ruta Chişinău 16.00 – 
Cobani 06.30 
(01/372 din 15.01.2021) 

    S.R.L. „Transervalion” deserveşte serviciul regulat Chişinău 16.00 – 
Cobani 06.30 cu următoarele menţiuni: „fără dreptul de vînzare a biletelor 
pe direcţiile: Chişinău – Bălţi, Bălţi – Chişinău, Chişinău – Glodeni, Bălţi – 
Glodeni şi Glodeni – Bălţi”. 
   Se solicită includerea dreptului de vînzare a biletelor din Chişinău direcţia 
Glodeni pentru serviciul nominalizat. 
   Din Chişinău spre Glodeni, în intervalul de timp 15.30 – 16.30 există 
serviciul Chişinău 16.10 – Glodeni 04.10 (prin Făleşti), deservit de S.R.L. 
„Transervalion”, care conform pct.17 din procesul-verbal se solicită a fi 
modificat în serviciul Chişinău 16.10 – Duşmani 04.50, cu excluderea 
or.Glodeni. 

 

20.  Cererea S.R.L. „Calantus” 
privind includerea 
localităţilor Glinjeni şi 
Catranîc în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
07.20 – Cajba 12.20 
(01/11674 din 23.12.2020)   

   Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, la serviciul 
Chişinău 07.20 – Cajba 12.20, se solicită excluderea punctului intermediar 
Mărăndeni şi includerea localităţilor Glinjeni, Catranîc, fără modificarea 
orelor de sosire/plecare din punctele existente. 
   Totodată, în urma examinării graficului de circulaţie propus, s-a constatat 
că în urma excluderii localităţii Mărăndeni, se modifică distanţa rutei de la 
185 km la 176 km. 
                                         185*0,3 = 55,5 
                                 185 – 55,5 = 129,5 < 176 
     Astfel, lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile Glinjeni şi Catranîc 
există: 
Chişinău 06.55 – Bocani 11.30 prin Catranîc (S.R.L. „Chicu-Trans”); 
Chişinău 08.00 – Ilenuţa 15.00 prin Catranîc şi Glinjeni (S.R.L. „Plai”). 
Astfel, la serviciul Chişinău 07.20 – Cajba 12.20, este posibil de exclus 
Mărăndeni şi de inclus staţia  publică Glinjeni. 

 

21.  Cererea S.R.L. „Mobila din 
Codru” privind prelungirea 
serviciului Chişinău 05.00 
– Glodeni 11.30 pînă la 
localitatea Ustia (10.40) 
(01/11758 din 12.01.2021) 

   Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită prelungirea 
rutei Chişinău 05.00 – Glodeni 11.30 pînă la localitatea Ustia (10.40), cu 
includerea punctelor intermediare Zahareuca, Prepeliţa, Grigorăuca, 
Bilicenii Vechi (cursa tur), Petrunea, Limbenii Vechi (tur/retur).  
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, lăsând doar 

 



 

modificările admise. 
    Localitatea Ustia este deservită de rutele: 
Bălţi 14.55 – Ustia 05.45 (S.R.L. „Diapavserv”); 
Bălţi 08.30; 16.10 – Ustia 05.15; 09.45 (S.R.L. „Serviciul Tehnic”); 
Ustia 07.10; 08.30; 13.15; 12.00 – Glodeni 07.45; 12.00; 14.30; 10.40 (Î.I. 
„Crudu Lilia”, S.R.L. „Diapavserv”); 
Făleşti 11.40 – Ustia 13.00 (SA „ITA din Făleşti”). 
    Prin localităţile Prepeliţa şi Bilicenii Vechi există cursele: 
Bălţi 13.20 – Pepeni 05.40 (Bilicenii Vechi 06.34) (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 11.35 – Coşcodeni 06.00 (Bilicenii Vechi 06.45) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Drochia 12.00 (Prepeliţa 13.39) – Chişinău 18.45 (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 18.55 – Otaci 09.10 (Zahareuca 14.11) (S.R.L. „Iurtol-Trans”). 
   În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 05.00  Ustia 10.40, este posibil de inclus staţiile publice 
Zahareuca, Prepeliţa, Grigorăuca, Petrunea, Limbenii Vechi. 

22.  Cererea S.R.L. „Mobila din 
Codru” privind includerea 
punctelor intermediare la 
ruta Chişinău 17.30 – Danu 
09.00 
(01/211 din 12.01.2021) 

    Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită includerea 
punctelor intermediare Zahareuca, Băneşti, Mihailovca intersecţie, Vrăneşti 
intersecţie doar pentru cursa tur, în graficul de circulaţie a rutei Chişinău 
17.30 – Danu 09.00, fără modificarea orelor de sosire/plecare din punctele 
existente.  
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, lăsând doar 
modificările admise. 
   În intervalele de timp solicitate, prin punctele solicitate spre includere, 
servicii regulate nu există (tur/retur). 

 

23.  Cererea S.R.L. 
„Transervalion” privind 
modificarea orei de plecare 
din Hîjdieni de la 04.40 la 
04.30 pentru serviciul 

   Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită 
modificarea orei de plecare din Hîjdieni de la 04.40 la 04.30 (din Glodeni de 
la 05.05 la 04.55) la serviciul Chişinău 16.40 – Hîjdieni 04.40, prin 
Chişcăreni. 
    În intervalul de timp solicitat, există serviciile: 

 



 

Chişinău 16.40 – Hîjdieni 
04.40 
(01/291 din 14.01.2021) 

Chişinău 16.10 – Glodeni 04.10 (Hîjdieni 04.36) (S.R.L. „Transervalion”) 
conform pct.16 din procesul-verbal, se solicită modificarea rutei în 
Chişinău 16.10 – Duşmani 04.50, cu excluderea Glodeni şi Hîjdieni; 
Chişinău 14.45 – Glodeni 05.00 prin Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria-Logistics”). 

24.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria-Logistics” privind 
modificarea orei de plecare 
din Glodeni de la 05.00 la 
05.25 la serviciul Chişinău 
14.45 – Glodeni 05.00 
(01/315 din 14.01.2021) 

    Conform graficului de circulaţie înaintat, la ruta Chişinău 14.45 – Glodeni 
05.00, se solicită modificarea orei de plecare din Glodeni de la 05.00 la 
05.25, însă ora de plecare din Bălţi direcţia Chişinău nu se modifică (06.20). 
    În urma examinării graficului prezentat, s-a constatat că nu este respectat 
regimul de viteză pe sectoarele de drum incluse în orar şi anume, timpul de 
parcurgere din Bălţi pînă la Glodeni la cursa tur (71 minute) nu corespunde 
cu timpul de parcurgere la cursa retur (46 minute), astfel tehnic nu este 
posibil de menţinut orele stabilite în proiectul graficului de circulaţie 
înaintat. 
    Totodată, în intervalul de timp solicitat există cursele: 
Chişinău 12.40 – Şaptebani 04.00 (Glodeni 05.36) (Î.I. „Brînza Vasile”); 
Bălţi 08.30 – Ustia 05.15 (Glodeni 05.55) (S.R.L. „Serviciul Tehnic”); 
Bălţi 16.00 – Fundurii Vechi 06.00 (Sturzovca+ 06.13) (S.R.L. „BIG”); 
Chişinău 16.40 – Hîjdieni 04.40 (Glodeni 05.05) prin Chişcăreni (S.R.L. 
„Transervalion”) conform pct.23 din procesul-verbal, se solicită stabilirea 
orei de plecare din Glodeni la 04.55. 

 

25.  Cererea SA „BTA-9” şi 
S.R.L. „Camagentur” 
privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficul  de circulaţie a 
rutei Chişinău 14.40 – 
Donduşeni 05.40 
(01/11359 din 10.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
14.40 – Donduşeni 05.40, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Sărătenii Vechi, Băneşti, Prepeliţa, Mihailovca, Grigorăuca, 
Vrăneşti, Bilicenii Vechi, Corlăteni, Grinăuţi, Miciurin+, Şuri+, Drochia 
(sat), Mîndîc+, fără modificarea orelor de plecare existente şi excluderea 
punctului de staţionare Ţaul+. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Prin ordinul Agenţiei nr.16 din 27.01.2021, SA „BTA-9” a fost exclus de 
la deservirea rutelor interraionale deservite anterior. 
    Ţinem să menţionăm, că în proiectul graficului de circulaţie propus sunt 

 



 

incluse 21 puncte, însă programul actual (AMIR) permite includerea a 
numai 20 puncte. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 16.10 (Drochia sat 19.29) – Verejeni 03.50 prin Donduşeni (S.R.L. 
„Iurtol-Trans”); 
Chişinău 15.40 (Corlăteni 18.02, Miciurin+ 18.37) – Donduşeni 03.00 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 16.05 (Miciurin+ 19.01) – Drochia 09.20 (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 14.01 (Prepeliţa 16.16, Mihailovca 16.26, Bilicenii Vechi 16.54, 
Corlăteni 17.29) – Chetrosu 07.00 (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Singureni 07.40 (Corlăteni 07.50) – Bălţi 08.30 (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Chişinău 14.20 – Ocniţa 06.45 prin Grigorăuca, Bilicenii Vechi (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 13.25 – Rediul Mare 05.20 (Bilicenii Vechi 08.27, Vrăneşti 08.30, 
Grigorăuca 08.38) (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Bălţi 08.00 – Sîngerei 09.00 prin Bilicenii Vechi (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Bălţi 15.30 – Sîngerei 16.30 (Bilicenii Vechi 16.47) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Chişinău 14.35 (Vrăneşti 16.26) – Clocuşna 04.45 prin Bălţi (S.R.L. 
„Mobila din Codru”); 
Chişinău 15.30 – Cunoneştii Noi 05.30 (Mihailovca 08.47, Prepeliţa 08.58) 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”).  
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 14.40 – Donduşeni 05.40, este posibil de inclus staţiile 
publice Fedoreuca, Sărătenii Vechi, Băneşti, Grinăuţi, Şuri+, Mîndîc+. 

26.  Cererea SA „BTA-9” şi 
S.R.L. „Camagentur” 
privind includerea 
punctelor intermediare în 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
12.35 – Briceni (sat) 06.50, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Zahareuca, Sărătenii Vechi, Băneşti, Mihailovca, Vrăneşti, 
Corlăteni, Grinăuţi, Şuri+, Drochia (sat), Mîndîc+, Tîrnova, Ţaul+, 

 



 

graficul  de circulaţie a 
rutei Chişinău 12.35 – 
Briceni (sat) 06.50 
(01/11362 din 10.12.2020) 

Climăuţi, Moşana, fără modificarea orelor de plecare existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Prin ordinul Agenţiei nr.16 din 27.01.2021, SA „BTA-9” a fost exclus de 
la deservirea rutelor interraionale deservite anterior. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Donduşeni 09.30 – Verejeni 06.00 (Briceni sat 06.53; Moşana 07.03; 
Climăuţi 07.11) (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
Otaci 07.00 (Moşana 07.32, Climăuţi 07.41) – Donduşeni 08.20 (SA „PAT-
5”); 
Bălţi 16.30 (Tîrnova 18.03, Donduşeni 18.15, Climăuţi 18.29, Moşana 
18.35) – Verejeni 05.30 (Briceni sat 06.24, Moşana 06.31, Climăuţi 06.37, 
Donduşeni 07.00, Ţaul+ 07.06) (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
Chişinău 13.25 (Tîrnova 17.54, Ţaul+ 18.05) – Rediul Mare 05.20 prin 
Donduşeni (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 13.55 (Drochia 16.59, Şuri+ 17.10,  Drochia sat 17.22, Mîndîc+ 
17.30) – Maramonovca 06.45 (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Drochia 07.30 – Drochia sat 08.00 (S.R.L. „Agristat Service”); 
Chişinău 13.00 (Zahareuca 14.02; Băneşti 14.20, Vrăneşti 14.39, Corlăteni 
15.33) – Visoca 03.40 prin Drochia (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 11.30 (Băneşti 13.50) – Ocniţa 04.30 prin Mihailovca şi Corlăteni 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Bălţi 15.30; 16.00 – Singureni 13.10; 16.40 prin Corlăteni (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
Singureni 09.10 (Corlăteni 09.20) – Bălţi 06.30 (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
 Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 prin Băneşti (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Teleneşti 10.40 (Sărătenii Vechi 11.14) – Zahareuca 11.35 (S.R.L. 
„Telautogar”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 



 

serviciul Chişinău 12.35 – Briceni (sat), este posibil de inclus staţiile 
publice Fedoreuca, Mihailovca, Grinăuţi. 

27.  Cererea SA „BTA-9” şi 
S.R.L. „Camagentur” 
privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficul  de circulaţie a 
rutei Chişinău 09.28 – 
Rediul Mare 14.00 
(01/11361 din 10.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
09,28 – Rediul Mare 14.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Zahareuca,  Băneşti, Mihailovca, Grigorăuca, Vrăneşti, 
Corlăteni, Grinăuţi, Miciurin+, Şuri+, Drochia (sat), Mîndîc+, Tîrnova, 
Ţaul+, Pivniceni, fără modificarea orelor de plecare existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Prin ordinul Agenţiei nr.16 din 27.01.2021, SA „BTA-9” a fost exclus de 
la deservirea rutelor interraionale deservite anterior. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 09.00 – Otaci 14.35 prin Drochia sat şi Tîrnova (SA „PAT-5”); 
Chişinău 07.35 – Donduşeni 14.00 (Tîrnova 14.18) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”); 
Donduşeni 13.00 – Frasin 14.20 (Tîrnova 14.35) (SA „BTA-9”, S.R.L. 
„Camagntur”); 
Chişinău 10.20 (Grigorăuca 12.05, Miciurin+ 13.32) – Drochia 14.30 
(S.R.L. „Prodtrans T”); 
Chişinău 09.00 (Zahareuca 10.21) – Ocniţa 14.00 prin Băneşti, Mihailovca, 
Grigorăuca, Vrăneşti, Corlăteni (S.R.L. „Roa Consulting Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 09.28 – Rediul Mare 14.00, este posibil de inclus staţiile 
publice Fedoreuca, Grinăuţi, Şuri+, Mîndîc+, Ţaul+ şi Pivniceni. 

 

28.  Cererea SA „BTA-9” şi 
S.R.L. „Camagentur” 
privind modificarea orei de 
plecare din Rediul Mare de 
la 14.00 la 14.15 şi 
includerea punctelor 
intermediare în graficul  de 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
09.28 – Rediul Mare 14.00, se solicită modificarea orei de plecare din 
Rediul Mare de la 14.00 la 14.15 şi  includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Zahareuca, Băneşti, Mihailovca, Grigorăuca, Vrăneşti, Bălţi, 
Corlăteni, Grinăuţi, Miciurin+, Drochia (sat), Mîndîc+, Tîrnova, Ţaul+, 
Pivniceni, cu menţiunea: „La cursa tur vînzarea din Bălţi la Drochia, 
Donduşeni şi satele indicate în orar. La cursa retur staţionarea în Bălţi 

 



 

circulaţie la ruta Chişinău 
09.28 – Rediul Mare 14.00 
(01/11663 din 22.12.2020) 

doar pentru debarcarea călătorilor din Drochia. Fără vînzări din Chişinău 
la Bălţi şi viceversa.” 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Prin ordinul Agenţiei nr.16 din 27.01.2021, SA „BTA-9” a fost exclus de 
la deservirea rutelor interraionale deservite anterior. 
    Din Chişinău cu staţionare în Bălţi, în intervalul de timp solicitat există: 
09.00 Chişinău – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
09.05 Chişinău – Briceni (S.R.L. „Pascari-Pavel-Trans”); 
09.25 Chişinău – Lipcani (S.R.L. „PAT-9”); 
09.30 Chişinău – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
09.40 Chişinău – Criva (S.R.L. „Pond-Trans”). 
    Din Bălţi (16.55) direcţia Chişinău există cursele: 
16.20 Rîşcani – Bender (SA „CA-2836”); 
16.30 Bălţi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
16.37 Criva – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”); 
16.50 Donduşeni – Chişinău (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
17.00 Bălţi – Chişinău (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”); 
17.15 Lipcani – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”); 
17.20 Alexandreşti – Chişinău (S.R.L. „Roa Consulting Auto”). 
    Totodată, prin punctele intermediare incluse în graficul de circulaţie 
înaintat, există: 
Chişinău 09.00 – Otaci 14.35 prin Bălţi, Drochia, Drochia sat, Tîrnova, 
Donduşeni (SA „PAT-5”); 
Chişinău 09.10 (GN 09.10) – Ocniţa 14.00 prin Zahareuca, Băenşti, 
Mihailovca, Grigorăuca, Vrăneşti, Corlăteni (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Edineţ 14.00 (Rediul Mare 14.29) – Otaci 16.10 prin Corbu, Donduşeni (SA 
„BTA-12”); 
Donduşeni 13.30 (Corbu 13.51) – Rediul Mare 14.00 (SA „BTA-9”, S.R.L. 
„Camagentur”); 
Otaci 13.30 (Donduşeni 14.30, Tîrnova 14.48) – Bălţi 08.10 (S.R.L. 



 

„Serviciul Tehnic”); 
Donduşeni 14.45 – Scăieni 15.20 prin Tîrnova (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
Singureni 16.10, 16.40 (Corlăteni 16.18; 16.48) – Bălţi 18.30; 16.00  (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria-Logistics”). 
     Ţinem să menţionăm, că Codul transporturilor rutiere, adoptat prin 
Legea nr.150 din 17.07.2020, nu prevede interdicţii de genul: „fără vînzări 
de bilete ...” 

29.  Cererea SA „BTA-9” şi 
S.R.L. „Camagentur” 
privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficul  de circulaţie a 
rutei Chişinău 13.45 – 
Donduşeni 04.30 
(01/11350 din 10.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
13.45 – Donduşeni 04.30, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Nucăreni+, Pistruieni+, Domulgeni, Rogojeni, Ciripcău, Stoicani+, fără 
modificarea orelor de plecare existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Prin ordinul Agenţiei nr.16 din 27.01.2021, SA „BTA-9” a fost exclus de 
la deservirea rutelor interraionale deservite anterior. 
    Ţinem să menţionăm, că în proiectul graficului de circulaţie propus sunt 
incluse 23 puncte, însă programul actual (AMIR) permite includerea a 
numai 20 puncte. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 15.20 – Otaci 05.50 (Ciripcău 08.04) (SA „PAT-5”); 
Chişinău 19.30 – Bulboci 05.00 (Stoicani 06.59, Pistruieni 07.59, Nucăreni 
08.09) (S.R.L. „Iurtol-Trans, S.R.L. „Nimelim-Tur”).  
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 13.45 – Donduşeni 04.30, este posibil de inclus staţiile 
publice Nucăreni+, Pistruieni+, Domulgeni, Rogojeni, Stoicani+. 

 

30.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
prelungirea rutei Chişinău 
11.25 – Chetrosu 03.30 
pînă la Donduşeni (03.00) 
(01/11474 din 15.12.2020) 

   Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită prelungirea 
serviciului Chişinău 11.25 – Chetrosu 03.30 pînă la Donduşeni (03.00), cu 
menţiunea „fără vînzări din Drochia la Chetrosu, Şuri, Drochia (sat)”. 
Totodată, în graficul de circulaţie existent este inclusă localitatea Vrăneşti, 
însă în graficul înaintat este inclus punctul Vrăneşti+, cu aceeaşi distanţă şi 
ore de plecare. 

 



 

     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         207*0,3 = 62,1 
                                 207 + 62,1 = 269,1 > 226 
   Ţinem să menţionăm că există ruta Chişinău 15.40 – Donduşeni 03.00 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”).  
    Totodată, în intervalele de timp propuse, prin localităţile incluse în 
graficul de circulaţie există: 
Bălţi 14.30 (Drochia sat 15.41) – Corbu 09.20 (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
Bălţi 13.00 (Drochia 14.30) – Gîrbova 05.45 prin Donduşeni (S.R.L. „Iurtol-
Trans”);  
Bălţi 13.45 – Sofia 15.00 prin Pelinia (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria-Logistics”); 
Drochia 14.40 – Iliceovca 16.15 prin Drochia sat (S.R.L. „Agristat 
Service”); 
Drochia 15.00 – Ceapaevca 16.00 prin Drochia sat (S.R.L. „Agristat 
Service”); 
Drochia 15.00 – Şuri 15.30 prin Chetrosu (S.R.L. „Vial-Tur”); 
Bălţi 13.30 (Pelinia 14.05, Sofia 14.24, Drochia 14.50) – Soroca, prin 
Chetrosu (SA „PAT-7”); 
Drochia 15.00 – Soroca 17.00 prin Chetrosu (S.R.L. „Misac-Grup”); 
Drochia 14.00 – Sofia hotar 14.45 (Sofia 14.49) (S.R.L. „Diav-Tur”); 
Drochia 12.30 – Lazo 13.40 (Pelinia 14.17, Sofia 14.33, Miciurin+ 14.41) 
(Î.I. „Caramov Vitalii”); 
Chişinău 12.13 (Pelinia 14.48, Sofia 15.00) – Baraboi 04.30 (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”). 

31.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
modificarea orei de plecare 
din Chişinău de la 14.01 la 
14.10 la serviciul Chişinău 
14.01 – Chetrosu 07.00 

   Conform cererii înaintate, coordonată cu SA „BTA-9” şi S.R.L. 
„Camagentur”, la ruta Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 se solicită 
modificarea orei de plecare din Chişinău de la 14.01 la 14.10 şi includerea 
punctelor intermediare Fedoreuca, Grinăuţi, fără modificarea orelor de 
plecare existente. 
Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este posibil 

 



 

(01/11661 din 22.12.2020) de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu posibilitatea de 
a le include pe celelalte. 
   Din Chişinău prin localităţile incluse în graficul de circulaţie există 
cursele: 
Chişinău 13.40 – Văratic 03.40 (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 13.55 – Maramonovca 06.45 (S.R.L. „Roa Consulting Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 14.10 – Chetrosu 07.00, este posibil de inclus staţiile 
publice Fedoreuca şi Grinăuţi. 

32.  Cererea S.R.L. „Calantus” 
privind includerea 
punctului intermediar 
Ratuş+Tel. în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
16.35 – Fîntîniţa 11.30 
(01/11675 din 23.12.2020) 

    Conform materialelor înaintate, se solicită includerea punctului 
intermediar de staţionare Ratuş+Tel. în graficul de circulaţie a serviciului 
Chişinău 16.35 – Fîntîniţa 11.30. 
     Prin Ratuş+Tel., în intervalul de timp solicitat există: 
Chişinău 16.08 – Scăieni 05.00 (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
Chişinău 16.30 – Edineţ 07.15 (SA „BTA-12”); 
Chişinău 16.30 – Teleneşti 11.55 (S.R.L. „Telautogar”); 
Chişinău 17.10 – Teleneşti 14.10 (Ratuş+Tel. 14.36) (S.R.L. „Galprim”). 

 

33.  Cererea S.R.L. 
„Vassmertur” privind 
includerea staţionării în 
Donduşeni pentru cursa tur 
la ruta Chişinău 10.50 – 
Plop 03.20 
(01/11766 din 28.12.2020) 

   Anterior, în temeiul cererii S.R.L. „Vassmertur” prin ordinul MEI nr.461 
din 25.09.2018, la cursa Chişinău 10.50 – Plop 03.20, a fost exclusă 
staţionarea în filiala Donduşeni, doar pentru cursa tur. 
   Conform cererii înainte la 28.12.2020, S.R.L. „Vassmertur” solicită 
includerea staţionării în Donduşeni (direcţia Plop), conform graficului 
deservit anterior. 
În intervalul de timp solicitat există ruta: 
Bălţi 13.00 (Drochia 14.30) – Gîrbova 05.45 prin Donduşeni (S.R.L. „Iurtol-
Trans”). 

 

34.  Cererea S.R.L. „Jitari P.-
Trans” privind includerea 
în graficul de circulaţie a 
rutei Chişinău 19.55 – 
Baraboi 10.30 a localităţii 
Sîngerei 
(01/271 din 13.01.2021) 

   Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la ruta Chişinău 
19.55 – Baraboi 10.30, se solicită includerea punctului intermediar Sîngerei 
şi staţionărilor în localităţile Sofia şi Pelinia, la cursa retur. 
    Din Chişinău cu staţionare în Sîngerei, în intervalul de timp 19.20 – 20.30 
există serviciile: 
19.20 Chişinău – Mîndîc (S.R.L. „Crevtrans”); 
20.25 Chişinău – Bălţi (S.R.L. „Pascari Pavel-Trans”). 

 



 

     Din Sîngerei (22.00) prin localităţile Pelina, Sofia şi Drochia există: 
Chişinău 19.20 (Sîngerei 21.31) –Mîndîc 09.20 (S.R.L. „Crevtrans”). 
    Prin localităţile Pelinia şi Sofia există: 
Drochia 11.30 – Sofia 11.55 (S.R.L. „Diav-Tur”). 

35.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
modificarea rutei 
Maramonovca 06.45 – 
Chişinău 13.55 în ruta 
Moara de Piatră 06.30 – 
Chişinău 13.55 
(01/276 din 13.01.2021) 

     Conform cererii înaintate, se solicită prelungirea rutei Maramonovca 
06.45 – Chişinău 13.55 pînă la localitatea Moara de Piatră cu stabilirea orei 
de plecare 06.30. 
     Totodată, în urma examinării proiectului graficului înaintat, s-a constatat 
că se exclud punctele Maramonovca, Mîndîc+, Drochia (sat) şi Şuri+ şi se 
includ punctele Petreni+, Hăsnăşenii Mari, Moara de Piatră,cu modificarea 
itinerarului de deplasare din Drochia pînă la Moara de Piatră, fiind stabilită 
o rută nouă: Chişinău 13.55 – Moara de Piatră 06.30. 
    Localitatea Moara de Piatră este deservită de rutele: 
Chişinău 09.50 – Drochia 14.00 (Moara de Piatră 14.41) (S.R.L. „Mobila 
din Codru”); 
Bălţi 13.00; 17.45 – Moara de Piatră 15.00; 06.50 (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Drochia 05.40; 10.45; 13.00; 17.30 – Moara de Piatră 07.00; 12.05; 14.20; 
18.50 (S.R.L. „Vial-Tur”). 
   În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Bălţi 17.45 (Hăsnăşenii Noi 18.09) – Moara de Piatră 06.50 (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Baraboi 07.00 (Drochia 08.10, Pelinia 08.52) – Chişinău 17.15 prin Bilicenii 
Vechi (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 (Bilicenii Vechi 09.00, Mihailovca 09.26, 
Prepeliţa 09.36) (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 14.20 – Ocniţa 06.45 (Bilicenii Vechi 09.21, Grigorăuca 09.32) 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 13.25 (Grigorăuca 15.27, Vrăneşti 15.35) – Rediul Mare 05.20 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 13.40 – Văratic 03.40 prin Băneşti, Prepeliţa, Vrăneşti (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”).     

 



 

36.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
prelungirea rutei Rîşcani 
08.30 – Donduşeni 13.30 
pînă la Cernoleuca (13.00)  
(01/11925 din 31.12.2020 
01/48 din 05.01.2021) 

    Conform cererilor înaintate, se solicită prelungirea serviciului Rîşcani 
08.30 – Donduşeni 13.30 pînă la localitatea Cernoleuca, cu stabilirea orei de 
plecare 13.00, excluderea punctului de staţionare Drochia sat şi includerea 
punctelor de staţionare Ţarigrad, Pervomaiscoe, Fîntîniţa (tur/retur) şi 
Climăuţi pentru cursa tur. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         129*0,3 = 38,7 
                                 129 + 38,7 = 167,7 >146 
   Localitatea Cernoleuca este deservită de rutele: 
Chişinău 16.00 (Donduşeni 21.25) – Cernoleuca 06.15 (S.R.L. 
„Vassmertur”); 
Chişinău 14.00 (Donduşeni 19.35) – Gîrbova 02.25 (Cernoleuca 03.50) 
(S.R.L. „Vassmertur”); 
Chişinău 08.25 (Drochia 11.50, Ţarigrad 11.57, Fîntîniţa 12.12, Donduşeni 
12.40, Climăuţi 12.53) – Ocniţa 15.00 (Cernoleuca 15.41) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”).  
        În intervalele de timp solicitate, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Otaci 16.00 – Bălţi 09.20 (Tîrnova 11.27, Donduşeni 11.50) prin Climăuţi 
(S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Drochia 11.20 – Fîntîniţa 12.00 prin Pervomaiscoe (Î.I. „Comarniţchii 
Alexei”, S.R.L. „Dina-Grup”); 
Drochia 11.00 (Ţarigrad 11.11) – Antoneuca 11.30 prin Pervomaiscoe (Î.I. 
„Igor Russu”); 
Drochia 13.30 – Pervomaiscoe 14.21 (Ţarigrad 14.33) (Î.I. „Comarniţchii 
Alexei”, S.R.L. „Dina-Grup”); 
Drochia 11.00; 11.30; 14.00 – Ţarigrad 11.30; 12.00; 14.30 (S.R.L. „Vial-
Tur”); 
Donduşeni 11.20 – Tîrnova 11.40 (suspendat).  

 

37.  Cererea S.R.L. „Nimelim-
Tur” privind includerea 

     La cererea înaintată sunt anexate două grafice de circulaţie pentru 
serviciul Chişinău 17.45 – Dîngeni 07.30, anexa 1 – cu 24 puncte de 

 



 

punctelor intermediare de 
staţionare la serviciul 
Chişinău 17.45 – Dîngeni 
07.30 
(01/398 din 15.01.2020) 

staţionare şi anexa 2 – cu 20 puncte de staţionare. 
     Dat fiind faptul, că programul actual (AMIR) permite includerea a numai 
20 puncte, a fost examinat graficul din anexa 2. 
     Astfel, la serviciul Chişinău 17.45 – Dîngeni 07.30 se solicită includerea 
punctelor Căzăneşti+, Rogojeni+, Gvozdova, Cernoleuca şi excluderea 
localităţii  Braicău. 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Chişinău 20.45 – Prajila 10.40 (Gvodova 11.52, Căzăneşti+ 12.39) (S.R.L. 
„Sorisebi Trans Tur”, S.R.L. „Nimelim Tur”); 
Chişinău 15.15 – Vădeni 09.30 (Căzăneşti+ 11.29) (S.R.L. „Sorisebi Trans 
Tur”, S.R.L. „Nimelim Tur”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 17.45 – Dîngeni 07.30, este posibil de inclus staţiile 
publice Căzăneşti+, Rogojeni+, Gvozdova, Cernoleuca şi excluderea 
localităţii  Braicău. 

38.  Cererea S.R.L. „Jitari P.-
Trans” privind modificarea 
graficului de circulaţie la 
serviciul Chişinău 07.35 – 
Donduşeni 14.00 
(01/11515 din 16.12.2020) 
 
Cererea comună S.R.L. 
„Jitari P.-Trans”, S.R.L. 
„Roa Consulting Auto” şi 
SA „PAT-5” privind 
modificarea orei de plecare 
din Bălţi la serviciile 
Chişinău 07.35 – 
Donduşeni 14.00, Chişinău 
08.25 – Ocniţa 15.00 şi 
Chişinău 09.00 – Otaci 

1. La ruta Chişinău 07.35 (Bălţi 10.50) – Donduşeni 14.00, atribuită spre 
deservire S.R.L. „Jitari P.-Trans”, conform proiectului graficului de 
circulaţie înaintat, se solicită modificarea orei de plecare din Orhei 
direcţia Bălţi de la 08.50 la 08.35 şi stabilirea orei de plecare din Bălţi 
direcţia Drochia la 10.30 (celelalte ore de plecare rămânând 
neschimbate), cu menţiunea: „fără vînzări din Bălţi la Pelinia”. 
Din Bălţi direcţia nominalizată, în intervalul de timp solicitat există: 
10.00 Rîşcani – Donduşeni (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
10.30 Bălţi – Pelinia (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
10.50 Chişinău – Donduşeni (S.R.L. „Jitari P.-Trans”). 

2. La ruta Chişinău 08.25 – Ocniţa 15.00, atribuită spre deservire S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”, conform proiectului graficului de circulaţie 
înaintat, se solicită includerea staţionării în Bălţi (10.55) pentru cursa 
tur cu menţiunea: „fără vînzări din Chişinău direcţia Bălţi şi viceversa, 
Bălţi la Ocniţa dar cu vînzări din Bălţi la Drochia, Donduşeni şi cele 
incluse în orar”, includerea punctelor intermediare de staţionare Băneşti, 

 



 

14.35. 
(01/359 din 15.01.2021) 

Prepeliţa, Mihailovca, Vrăneşti, Bilicenii Vechi. 
Din Chişinău cu staţionare în Bălţi, în intervalul de timp solicitat există: 
Chişinău 08.00 – Lipcani 15.00 (S.R.L. „PAT-9”); 
Chişinău 08.00 – Bălţi 14.30 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
Chişinău 08.20 – Edineţ 16.30 (SA „BTA-12”); 
Chişinău 08.30 – Bălţi 18.00 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
Chişinău 08.40 – Criva 13.20 (S.R.L. „PAT-9”). 
Din Bălţi direcţia nominalizată, în intervalul de timp solicitat există: 
Chişinău 07.35 (Bălţi 10.50) – Donduşeni 14.00 (S.R.L. „Jitari P.-Trans”) 
se solicită modificat la 10.30. 
Chişinău 09.00 (Bălţi 11.15) – Otaci 14.35 (SA „PAT-5”) se solicită 
modificat la 11.25. 
Bălţi 11.10 – Ocniţa 14.20 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”). 
Prin  localităţile Prepeliţa şi Bilicenii Vechi, solicitate spre includere, 
există: 
Chişinău 09.00 – Otaci 14.35 prin Prepeliţa (SA „PAT-5”); 
Chişinău 07.50 (Prepeliţa 10.07) – Bălţi 11.40 (Î.S. "Servicii Transport 
Auto"); 
Chişinău 11.15 – Bisericani 16.20 (Bilicenii Vechi 18.29, Prepeliţa 
19.02) (S.R.L. „Mobila din Codru”); 
Bălţi 07.00 – Slobozia Măgura 09.00 (Bilicenii Vechi 10.12) (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”). 
Totodată, în proiectul graficului de circulaţie propus sunt incluse 21 
puncte, însă programul actual (AMIR) permite includerea a numai 20 
puncte. 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 08.25 – Ocniţa 15.00, este posibil de inclus staţiile 
publice Băneşti, Mihailovca, Vrăneşti şi Grinăuţi. 

3. La ruta Chişinău 09.00 (Bălţi 11.15) – Otaci 14.35, atribuită spre 
deservire SA „PAT-5”, conform proiectului graficului de circulaţie 



 

înaintat, se solicită modificarea orei de plecare din Bălţi (de la 11.15 la 
11.25), Pelinia şi Sofia direcţia Drochia (celelalte ore de plecare 
rămânând neschimbate), cu menţiunea: „fără vînzări din Bălţi la Sofia şi 
Pelinia” şi includerea punctului intermediar Vrăneşti+. 
Din Bălţi direcţia nominalizată, în intervalul de timp solicitat există: 
Bălţi 11.20 – Sofia 12.30 (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”). 
Totodată, din localitatea Sofia direcţia Drochia există: 
Chişinău 10.50 (Sofia 11.42) – Donduşeni 14.00 (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”);  
Sofia 11.55 – Drochia 11.30 (S.R.L. „Diav-Tur”). 

     Ţinem să menţionăm, că Codul transporturilor rutiere, adoptat prin 
Legea nr.150 din 17.07.2020, nu prevede interdicţii de genul: „fără vînzări 
de bilete ...” 

39.  Cererea SA „BTA-14” 
privind prelungirea 
serviciului Chişinău 15.30 
– Lunga 09.25 pînă la 
localitatea Prajila (09.35) 
(01/11417 din 11.12.2020) 

   Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, se solicită 
prelungirea serviciului Chişinău 15.30 – Lunga 09.25 pînă la localitatea 
Prajila (09.35), cu modificarea orelor de sosire/plecare pe sectorul Floreşti – 
Lunga. 
    În proiectului graficului de circulaţie prezentat, nu este menţionată 
distanţa pînă la localitatea Prajila, însă distanţa la rutele existente constituie 
2 km. 
                                         142*0,3 = 42,6 
                                 142 + 42,6 = 184,6 > 144 
     Astfel, lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
    Din Chişinău prin localitatea Prajila există rutele: 
Chişinău 08.00 – Prajila 13.20 (S.R.L. „Camagentur”) 
Chişinău 14.40 – Prajila 05.20 (S.R.L. „Aneti-Trans”); 
Chişinău 20.45 – Prajila 10.40 (S.R.L. „Sorisebi-Trans-Tur”). 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile Mărculeşti, Lunga şi 
Prajila există: 
Floreşti 10.20; 11.00 – Prajila 09.20; 10.00 (SA „BTA-14”); 
Bălţi 07.50; 18.30 (Mărculeşti 19.29, Lunga 19.35) – Prajila 09.00; 19.35 
(S.R.L. „Libert-Tur”). 

 



 

40.  Cererea SA „BTA-14” 
privind modificarea orelor 
de plecare la cursele 
Chişinău 12.20; 17.25 – 
Floreşti 05.30; 12.20 
(01/11644 din 22.12.2020) 

1. Se solicită modificarea orei de plecare din Chişinău de la 12.20 la 12.25 
la cursa Chişinău 12.20 – Floreşti 05.30 şi modificarea orelor de 
sosire/plecare din punctele intermediare la cursa tur. 
   În urma examinării graficului prezentat, s-a constatat că nu este 
respectat regimul de viteză pe sectoarele de drum incluse în orar şi 
anume, timpul de parcurgere la cursa tur (174 minute) nu corespunde cu 
timpul de parcurgere la cursa retur (181 minute), astfel tehnic nu este 
posibil de menţinut orele stabilite în proiectul graficului de circulaţie 
înaintat. 
   În intervalul de timp solicitat, din Chişinău cu staţionări în punctele 
intermediare incluse în graficul de circulaţie există: 
Chişinău 12.00 – Floreşti 06.00 (S.R.L. „Vetanisio”); 
Chişinău 12.00 – Saharna 05.40 prin Orhei (S.R.L. „SahŢaVis-Tur”); 
Chişinău 12.00 – Teleneşti 09.15 prin Orhei, Soroca+ (Î.I. „Andrei 
Harea”); 
Chişinău 12.15 –Şoldăneşti 08.00 prin Orhei (SA „BTA-29”); 
Chişinău 12.30 – Cosăuţi 05.30 prin Soroca+ (SA „PAT-7”); 
Chişinău 12.40 – Egoreni 07.30 prin Orhei, Soroca+ (S.R.L. „Valer-
Grig”); 
Chişinău 12.45 – Teleneşti 08.40 prin Orhei, Soroca+ (S.R.L. 
„Telautogar”); 
Chişinău 12.50 – Rezina 08.05 prin Orhei (SA „RZ-Transcom”). 

2. Se solicită modificarea orei de plecare din Chişinău de la 17.25 la 17.30 
la cursa Chişinău 17.25 – Floreşti 12.20, includerea staţionării Orhei 
pentru cursa tur şi modificarea orelor de sosire/plecare din punctele 
intermediare la cursa tur. 
   În urma examinării graficului prezentat, s-a constatat că nu este 
respectat regimul de viteză pe sectoarele de drum incluse în orar şi 
anume, timpul de parcurgere la cursa tur (139 minute) nu corespunde cu 
timpul de parcurgere la cursa retur (181 minute), astfel tehnic nu este 
posibil de menţinut orele stabilite în proiectul graficului de circulaţie 
înaintat. 
   În intervalul de timp solicitat, din Chişinău cu staţionări în punctele 

 



 

intermediare incluse în graficul de circulaţie există: 
Chişinău 17.15 – Baraboi 07.00 prin Soroca+ (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
Chişinău 17.20 – Corjeuţi 08.00 prin Soroca+ (S.R.L. „PAT-9”); 
Chişinău 17.20 – Sămăşcani 06.30 prin Orhei (SA „BTA-29”); 
Chişinău 17.30 – Mîndreşti 09.50 prin Orhei, Soroca+ (S.R.L. 
„Telautogar”); 
Chişinău 16.35 (Soroca+ 18.31) – Soroca 09.20 prin Ţînţăreni, Negureni, 
Brînzenii Noi, Ordăşei, Ghindeşti, Gura Camencii+ (SA „PAT-7”); 
Chişinău 17.40 – Rezina 13.00 prin Orhei (SA „RZ-Transcom”); 
Chişinău 17.40 – Lipcani 11.00 prin Soroca+ (S.R.L. „PAT-9”); 
Chişinău 17.45 – Dîngeni 07.30 prin Ghindeşti (S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Chişinău 17.55 – Otaci 07.45 prin Soroca+ (SA „PAT-5”). 

41.  Cererea S.R.L. „Calantus” 
privind includerea 
punctului intermediar 
Căpreşti în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
15.00 – Drochia 04.30  
(01/11676 din 23.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
15.00 – Drochia 04.30, se solicită includerea punctului intermediar Căpreşti, 
fără modificarea orelor de plecare existente. 
   Ţinem să menţionăm, că în proiectul graficului de circulaţie propus sunt 
incluse 21 puncte, însă programul actual (AMIR) permite includerea a 
numai 20 puncte. 
   Prin localitatea Căpreşti există rutele: 
Chişinău 10.00 – Ocniţa 03.10 (Căpreşti 06.30) (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
Chişinău 19.30 – Bulboci 05.00 (Căpreşti 07.49) (S.R.L. Iurtol-Trans”, 
S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Chişinău 20.45 – Prajila 10.40 (Căpreşti 12.17) (S.R.L. „Sorisebi-Trans-
Tur”, S.R.L. „Nimelim-Tur”). 

 

42.  Cererea S.R.L. „Nimelim-
Tur” privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficul de circulaţie a rutei 
Chişinău 16.55 – Izvoare 
12.00 
(01/11762 din 24.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
16.55 – Izvoare 12.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Zahareuca, Chiştelniţa+, Nucăreni+, Pistruieni+, Prodăneşti (la cursa tur), 
Căpreşti, Ghindeşti+, Gvozdova şi ajustarea distanţei între punctele 
intermediare existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Ţinem să menţionăm că în reţeaua rutelor regulate nu există punctul 

 



 

Ghindeşti intersecţie, pentru care va fi necesar prezentarea actului de 
măsurare a distanţei pe sectorul de drum Rezina intersecţie – Ghindeşti 
intersecţie – Gvozdova. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 16.00 (Prodăneşti 18.45) – Cotova 06.30 prin Izvoare (SA „PAT-
7”); 
Chişinău 19.00 – Ocniţa 10.30 (Prodăneşti 13.52) (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
Chişinău 18.55 – Otaci 09.10 (Zahareuca 14.11) (S.R.L. „Iurtol-Trans”), 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 16.55 – Izvoare 12.00, este posibil de inclus staţiile 
publice Chiştelniţa+, Nucăreni+, Pistruieni+, Prodăneşti (tur) - ?, 
Căpreşti, Ghindeşti+, Gvozdova. 

43.  Cererea S.R.L. „Sorisebi-
Trans-Tur” şi S.R.L. 
„Nimelim-Tur” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
09.00 – Băxani 14.00 
(01/11761 din 24.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
09.00 – Băxani 14.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Nucăreni+, Căzăneşti+, Pistruieni+, Căpreşti, Domulgeni+, Ghindeşti+, 
excluderea punctelor localităţile Căzăneşti, Domulgeni  şi ajustarea distanţei 
între punctele intermediare existente, cu majorarea distanţei rutei de la 168 
km la 172 km. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Ruta Chişinău – Băxani a fost inclusă în reţeaua rutelor regulate în 
temeiul actului administrativ al organului central de specialitate, conform 
proiectului graficului de circulaţie prezentat de operatorul de transport 
(distanţa rutei 168 km). 
    Totodată, există serviciul Chişinău 16.10 – Băxani 06.45 (SA „PAT-7”),  
la care distanţa rutei este de 168 km.     
    Astfel, pentru ajustarea distanţei la ruta Chişinău 09.00 – Băxani 14.00, 
va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele de 
drum incluse în graficul de circulaţie. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 

 



 

Chişinău 05.50 – Donduşeni 12.00 (Domulgeni+ 15.23) (S.R.L. „Nimelim-
Tur”, S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
Teleneşti 09.20 (Codrul Nou 10.01) – Ordăşei 10.45 prin Căzăneşti+ (S.R.L. 
„Telautogar”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 09.00 – Băxani 14.00, este posibil de inclus staţiile 
publice Nucăreni+, Căzăneşti+, Pistruieni+, Căpreşti, Ghindeşti+. 

44.  Cererea S.R.L. „Sorisebi-
Trans-Tur” şi S.R.L. 
„Nimelim-Tur” privind 
ajustarea distanţei la ruta  
Chişinău 20.45 – Prajila 
10.40 
(01/11759 din 24.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
20.45 – Prajila 10.40, se solicită ajustarea distanţei între punctele 
intermediare existente şi includerea staţionării în Gura Camencii la cursa 
retur. 
    Ruta Chişinău 20.45 – Băhrineşti  10.30 a fost inclusă în reţeaua rutelor 
regulate în temeiul actului administrativ al organului central de specialitate, 
conform proiectului graficului de circulaţie prezentat de operatorul de 
transport. 
    Ulterior, serviciul nominalizat a fost prelungit pînă la localitatea Prajila 
(10.40), cu menţinerea distanţei între punctele intermediare conform 
proiectului graficului existent.     
    Astfel, pentru ajustarea distanţei la ruta Chişinău 20.45 – Prajila 10.40, 
va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele de 
drum incluse în graficul de circulaţie.   
    În intervalele de timp solicitate, prin localitatea Gura Camencii există: 
Floreşti 11.30 – Ghindeşti 12.30 (SA „BTA-14”); 
Floreşti 11.45 – Gura Camencii 12.00 (SA „BTA-14”). 

 

45.  Cererea S.R.L. „Sorisebi-
Trans-Tur” şi S.R.L. 
„Nimelim-Tur” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
15.15 – Vădeni 09.30 
(01/11758 din 24.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
15.15 – Vădeni 09.30, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Căpreşti şi Bobuleşti+, ajustarea ordinei amplasării localităţilor 
şi distanţei între punctele intermediare existente.   
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
        La includerea serviciului Chişinău 15.15 – Vădeni 09.30, a fost 
prezentat graficul de circulaţie cu distanţa între punctele intermediare care 

 



 

diferă de cel prezentat la moment.     
    Astfel, pentru ajustarea distanţei la ruta Chişinău 15.15 – Vădeni 09.30, 
va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele de 
drum incluse în graficul de circulaţie. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 15.30 – Lunga 09.25 (Rezina+ 10.35) (SA „BTA-14”). 
   Totodată, conform cererii S.R.L. „Camagentur” (nr.01/11362 din 
10.12.2020), la ruta Chişinău 12.35 – Briceni sat 06.50, s-a solicitat 
includerea localităţii Fedoreuca (11.40), care este posibil se efectuat. 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 15.15 – Vădeni 09.30, este posibil de inclus staţiile 
publice Căpreşti şi Bobuleşti+. 

46.  Cererea S.R.L. 
„Camagentur” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
14.00 – Camenca 06.30 
(01/85 din 05.01.2021) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
14.00 – Camenca 06.30, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Fedoreuca, Zahareuca, Domulgeni, Rogojeni, Pohoarna şi excluderea 
punctului Rezina+, fără modificarea orelor existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Floreşti 11.05 – Pohoarna 07.30 prin Rogojeni  (S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Văratic 03.40 – Chişinău 13.40 prin Zahareuca (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 13.25 – Rediul Mare 05.20 (Zahareuca 09.21) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 14.00 – Camenca 06.30, este posibil de inclus staţiile 
publice Fedoreuca, Domulgeni, Rogojeni. 

 

47.  Cererea S.R.L. 
„Camagentur” privind 
includerea punctelor 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
08.00 – Prajila 13.20, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Pelivan+, Fedoreuca, Zahareuca, Nucăreni+, Pistruieni+, fără modificarea 

 



 

intermediare în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
08.00 – Prajila 13.20 
(01/84 din 05.01.2021) 

orelor existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 08.25 – Ocniţa 15.00 prin Zahareuca (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”). 
     În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 08.00 – Prajila 13.20, este posibil de inclus staţiile 
publice Pelivan+, Fedoreuca, Nucăreni+, Pistruieni+. 

48.  Cererea S.R.L. 
„Camagentur” privind 
modificarea orei de plecare 
din Chişinău de la 07.10 la 
07.15 şi includerea 
punctelor intermediare la 
ruta Chişinău 07.10 – 
Camenca 13.15 
(01/83 din 05.01.2021) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
07.10 – Camenca 13.15, se solicită modificarea orei de plecare din Chişinău 
de la 07.10 la 07.15 şi includerea punctelor intermediare: Pelivan+, 
Fedoreuca, Zahareuca, Chiştelniţa+, Nucăreni+, Pistruieni+, Căpreşti, 
Domulgeni +, fără modificarea orelor din punctele intermediare existente. 
   Totodată, conform cererii înaintate, se solicită că în cazul că nu este 
posibil de inclus vre-o localitatea propusă, ea să fie exclusă, dar cu 
posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    Există ruta Chişinău 07.45 – Camenca 16.00 prin Rezina (S.R.L. „Evani 
O.”). 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 07.40 – Cotova  prin Domulgeni+ (S.R.L. „Roa Consulting Auto”). 
     În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 07.15 – Camenca 13.15, este posibil de inclus staţiile 
publice Pelivan+, Fedoreuca, Zahareuca, Chiştelniţa+, Nucăreni+, 
Pistruieni+, Căpreşti. 

 

49.  Cererea S.R.L. „Aneti-
Trans” privind includerea 
punctului intermediar 
Căpreşti în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
14.40 – Prajila 05.20, se solicită includerea punctului intermediar Căpreşti, 
fără modificarea orelor de plecare existente. 
   Prin localitatea Căpreşti există rutele: 
Chişinău 10.00 – Ocniţa 03.10 (Căpreşti 06.30) (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 

 



 

14.40 – Prajila 05.20 
(01/209 din 12.01.2021) 

Chişinău 19.30 – Bulboci 05.00 (Căpreşti 07.49) (S.R.L. Iurtol-Trans”, 
S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Chişinău 20.45 – Prajila 10.40 (Căpreşti 12.17) (S.R.L. „Sorisebi-Trans-
Tur”, S.R.L. „Nimelim-Tur”). 

50.  Cererea SA „BTA-14” 
privind modificarea orei de  
plecare  din Chişinău de la 
09.30 şa 09.35 la cursa 
Chişinău 09.30 – Floreşti 
04.35 
(01/358 din 15.01.2021) 

   Se solicită modificarea orei de plecare din Chişinău de la 09.30 la 09.35 la 
cursa Chişinău 09.30 – Floreşti 04.35. 
   În urma examinării graficului prezentat, s-a constatat că nu este respectat 
regimul de viteză pe sectoarele de drum incluse în orar şi anume, timpul de 
parcurgere la cursa tur (194  minute) nu corespunde cu timpul de parcurgere 
la cursa retur (201 minute), astfel tehnic nu este posibil de menţinut orele 
stabilite în proiectul graficului de circulaţie înaintat. 
   În intervalul de timp solicitat, din Chişinău cu staţionări în punctele 
intermediare incluse în graficul de circulaţie există: 
Chişinău 09.15 – Soroca 14.00 prin Orhei, Soroca+, Ţînţăreni, Brînzenii 
Noi (SA „PA-1”); 
Chişinău 09.15 – Şoldăneşti 12.30 prin Orhei (SA „BTA-29”); 
Chişinău 09.25 – Lipcani 01.30 prin Soroca+ (S.R.L. „PAT-9”); 
Chişinău 09.30 – Alcedar 14.20prin Orhei  (S.R.L. „Sorisebi-Trans-Tur”); 
Chişinău 09.40 – Criva prin Soroca+ (S.R.L. „Pond-Trans”); 
Chişinău 09.50 – Soroca 05.30 prin Orhei, Soroca+, Ţînţăreni, Brînzenii 
Noi (SA „PAT-7”); 
Chişinău 10.00 – Rezina 05.30 prin Orhei (SA „RZ-Transcom”). 

 

51.  Cererea S.R.L. 
„Camagentur” privind 
prelungirea rutei Camenca 
06.30; 12.00 – Cunicea 
07.30; 13.00 pînă la 
Floreşti  
(01/361 din 15.01.2021) 

    Conform cererii înaintate, se solicită prelungirea rutei Camenca 06.30; 
12.00 – Cunicea 07.30; 13.00 pînă la Floreşti, cu stabilirea orelor de plecare 
Camenca 05.00; 12.30 – Floreşti 09.40; 15.00, excluderea punctului de 
staţionare Sănătăuca şi includerea punctelor Cunicea, Cobîlea, Pohoarna, 
Hîrtop+ şi Gvozdova. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         19*0,3 = 5,7 
                                 19 + 5,7 = 24,7 < 64 
   Totodată, în intervalele de timp apropiate prin localităţile incluse în 
graficele de circulaţie există serviciile: 

 



 

Floreşti 12.35 – Mănăstirea Japca 06.35 (SA „BTA-14”); 
Bălţi 15.20 (Floreşti 16.21) – Camenca 07.00 prin Cotiujenii Mari (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Chişinău 15.40 – Cunicea 05.30 prin Cotiujenii Mari (Î.S. "Servicii 
Transport Auto"); 
Bălţi 14.45 (Floreşti 15.35) – Cobîlea 06.25 (S.R.L. „Libert-Tur”); 
Chişinău 16.30 – Cotiujenii Mari 06.30 prin Pohoarna (Î.S. "Servicii 
Transport Auto"); 
Bălţi 12.20 (Floreşti 13.25) – Camenca 05.15 (S.R.L. „Camagentur”); 
Floreşti 09.55 – Năpadoova 12.30 (SA „BTA-14”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


