
 

        
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. „Roa 
Consulting Auto” privind 
includerea punctelor 
intermediare de staţionare 
în graficul de circulaţie a 
rutei Văratic 03.40 – 
Chişinău 13.40 
(01/11358 din 10.12.2020)  

Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Văratic 
03.40 – Chişinău 13.40, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Bălanul Nou+, Răcăria+, Bulhac+, Sverdiac+, Corlăteni, Bilicenii Vechi, 
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. 
   În reţeaua rutelor regulate nu există punctul Bălanul Nou intersecţie, însă 
localitatea Bălanul Nou intră în componenţa administrativ-teritorială al 
or.Rîşcani. 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Ţîpleşti 05.30 (Bilicenii Vechi 06.37) – Chişinău 12.45 (S.R.L. Aneti-
Trans”); 
Chişinău 13.00 – Visoca 03.40 (Bilicenii Vechi 06.22, Vrăneşti 06.34, 
Băneşti 06.52, Zahareuca 07.10) (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 prin Bilicenii Vechi, Corlăteni (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”). 
     În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Văratic 03.40 – Chişinău 13.40, este posibil de inclus staţiile 
publice Răcăria+, Bulhac+, Sverdiac+, Corlăteni. 

 

2.  Cererea Î.S. "Servicii 
Transport Auto" privind 

   Conform cererii înaintate, se solicită includerea în graficul de circulaţie a 
serviciului Chişinău 14.55 – Costeşti 06.45 a staţiei publice Bălţi  „fără 

 



 

includerea staţiei publice 
Bălţi în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
14.55 – Costeşti 06.45 
(01/11399 din 11.12.2020) 

dreptul de vînzare a biletelor pe segmentele de drum Rîşcani – Bălţi şi Bălţi 
– Chişinău”, cu menţinerea orelor din punctele existente. 
   În intervalul de timp solicitat, din Chişinău cu staţionare în Bălţi, există 
rutele: 
14.40 Chişinău – Donduşeni (SA „BTA-9”); 
14.45 Chişinău – Glodeni (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
14.50 Chişinău –Otaci (SA „PAT-5”); 
14.50 Chişinău – Criva (S.R.L. „PAT-9”); 
15.00 Chişinău – Lipcani (S.R.L. „Analad-Com”); 
15.00 Chişinău – Nicoreni (S.R.L. "Dac-Trans-Service"); 
15.00 Chişinău – Şofrîncani (SA „BTA-12”); 
15.00 Chişinău – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
15.05 Chişinău – Medveja (Î.I. „Valeriu Vieru”); 
15.15 Chişinău – Camenca (Î.I. „Brînza Vasile”); 
15.15 Chişinău – Criva (S.R.L. „PAT-9”). 
    Din Bălţi (17.20) cu staţionare în Rîşcani există: 
Bălţi 17.00 – Dumeni 14.45 (S.R.L. „Finanţe-Regent”); 
Chişinău 14.25 (Bălţi 17.00) – Lipcani 06.30 (S.R.L. „PAT-9”); 
Rîbniţa 14.30 (Bălţi 17.45) – Rîşcani 08.00 (S.R.L. „Finanţe-Regent”). 
    Din Rîşcani (08.15) cu staţionare în Bălţi există: 
Rîşcani 08.00 – Rîbniţa 14.30 (S.R.L. „Finanţe-Regent”); 
Dumeni 06.40 (Rîşcani 08.05) – Bălţi 11.35 (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
Rîşcani 08.30 – Donduşeni 13.30 (S.R.L. „Finanţe Regent”). 
   Din Bălţi (09.26) direcţia Chişinău există cursele: 
09.15 Edineţ – Chişinău (SA „BTA-12”); 
09.30 Lipcani – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”); 
09.30 Baraboi – Chişinău (S.R.L. „Jitari P.-Trans”); 
09.30 Branişte – Chişinău (Î.I. „Fatima Morari”); 
09.35 Lipcani – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”); 
09.41 Caracuşenii Vechi – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”); 
09.50 Edineţ – Chişinău (SA „BTA-12”). 

3.  Cererea S.R.L. „Roa    Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită prelungirea  



 

Consulting Auto” privind 
prelungirea serviciului 
Chişinău 16.10 – Costeşti 
04.00 pînă la localitatea 
Avrămeni (03.40) 
(01/11662 din 22.12.2020)    

serviciului Chişinău 16.10 – Costeşti 04.00 pînă la localitatea Avrămeni 
(03.40), cu includerea punctelor intermediare Branişte (03.44) şi Reteni-
Vasileuţi (03.49), fără modificarea orelor de plecare existente. 
    În reţeaua rutelor regulate nu sunt incluse punctele Avrămeni şi Reteni-
Vasileuţi, astfel nu este cunoscută distanţa pe sectoarele: Costeşti – Reteni-
Vasileuţi – Branişte – Avrămeni, pentru care va fi necesar prezentarea 
actului de măsurare a distanţei. 
    Totodată, localităţile Avrămeni şi Reteni-Vasileuţi  sunt amplasate în 
cadrul comunei Branişte, care este deservită de rutele: 
Chişinău 12.40 – Şaptebani 04.00 (Branişte 04.40) (Î.I. „Brînza Vasile”); 
Chişinău 13.45 – Branişte 07.00 (Î.I. „Fatima Morari”); 
Bălţi 14.30 – Branişte 06.30 (S.R.L. "MoldTransTur"); 
Bălţi 10.05 – Balatina 14.10 (Branişte 14.32) (S.R.L. "MoldTransTur", 
S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Rîşcani 16.25 – Branişte 14.10 (S.R.L. „Finanţe-Regent”); 
Rîşcani 10.30; 13.00 – Branişte 11.30; 07.00 (S.R.L. „Finanţe-Regent”). 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         220*0,3 = 66 
                                 220 + 66 = 286 > 235 

4.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orei de plecare 
din Costeşti de la 10.30 la 
16.00 
(01/11919 din 31.12.2020 
01/45 din 05.01.2021) 

  Conform cererilor înaintate, se solicită modificarea orei de plecare din 
Costeşti de la 10.30 la 16.00 la serviciul Bălţi 07.20 – Costeşti 10.30, cu 
modificarea orelor de plecare din punctele intermediare şi din Rîşcani spre 
Costeşti. 
    Din Costeşti, la ora de plecare solicită, există  ruta: 
Chişinău 08.55 – Costeşti 15.40 (Rîşcani 17.00) prin Bălţi (S.R.L. „Finanţe 
Regent”). 

 

5.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea rutei Chişinău 
08.55 – Costeşti 15.40 în 
ruta Chişinău 08.55 – 

  Conform cererilor înaintate, se solicită modificarea serviciului existent 
Chişinău 08.55 – Costeşti 15.40 prin: 
- excluderea punctelor Sîngerei+, Rîşcani+, Pîrjota, Zăicani+, Costeşti; 
- includerea punctelor Sturzeni, Cucuieţii Vechi, Alexandreşti, Ivăneşti; 
- modificarea orelor de plecare din punctele intermediare existente. 

 



 

Ivăneşti 03.30 
(01/11922 din 31.12.2020 
01/50 din 05.01.2021) 

    Astfel, se stabileşte o rută nouă Chişinău 08.55 – Ivăneşti 03.30. 
    Localitatea Ivăneşti este deservită de ruta raională: 
Rîşcani 06.00; 11.00; 13.00; 14.45; 09.15; 12.15; 17.15 – Ivăneşti 06.50; 
11.50; 13.50; 15.35; 10.15; 07.30; 13.15 (SA „BTA-17”, S.R.L. „Finanţe 
Regent”). 
    Prin localităţile Sturzeni, Cucuieţii Vechi şi Alexandreşti există ruta 
Chişinău 11.50 – Alexandreşti 16.00 (S.R.L. „Roa Consulting Auto”). 
    Totodată, în intervalele de timp solicitate spre modificare, prin punctele 
intermediare incluse în graficul de circulaţie există: 
Sîngerei 11.00 – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Bălţi 11.35 – Dumeni 06.40 prin Rîşcani (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
Lipcani 01.30 (Bălţi 04.37) – Chişinău 09.25 (S.R.L. „PAT-9”). 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         220*0,3 = 66 
                                 220 – 66 = 154 < 196 

6.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind includerea 
punctelor intermediare de 
staţionare în graficul de 
circulaţie a rutei Chişinău 
14.10 – Costeşti 05.30 
(01/11915 din 31.12.2020 
01/51 din 05.01.2021) 

   Conform cererilor înaintate, se solicită includerea punctelor intermediare 
de staţionare: Năvîrneţ, Călineşti+, Moara Domnească, Movileni+, 
Cuhneşti+, Tomeştii Noi+, Balatina, Branişte+ în graficul de circulaţie a 
rutei Chişinău 14.10 – Costeşti 05.30, fără modificarea orelor de plecare 
existente. 
  În reţeaua rutelor regulate nu sunt incluse punctele: Călineşti intersecţie, 
Movileni intersecţie, Cuhneşti intersecţie, Tomeştii Noi intersecţie, Branişte 
intersecţie, numai localităţile menţionate, care sunt amplasate pe traseu. 
        În intervalul de timp solicitat, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Chişinău 13.45 – Branişte 07.00 (Î.I. „Fatima Morari”); 
Bălţi 16.35 (Moara Domnească 18.32, Cuhneşti 18.42) – Balatina 06.15 
(S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
Chişinău 16.10 – Glodeni 04.10 (Balatina 05.30, Moara Domnească 05.51, 
Năvîrneţ 06.25) (S.R.L. „Transervalion”); 
Chişinău 18.00 – Movileni 05.40 (S.R.L. „Prodtrans T”); 

 



 

Chişinău 14.30 – Ciuciulea 05.20 (Moara Domnească 05.42, Călineşti 
05.57) (S.R.L. „Calantus”); 
Făleşti 11.00 – Logofteni 06.30 (Năvîrneţ 06.42) (Î.I. „Stoian”). 

7.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
prelungirea rutei Chişinău 
12.25 – Rîşcani 04.45 pînă 
la Borosenii Noi (04.00) şi 
modificarea orei de plecare 
din Chişinău de la 12.25 la 
12.40 
(01/11926 din 31.12.2020 
01/58 din 05.01.2021) 

    Conform cererilor înaintate, se solicită prelungirea serviciului Chişinău 
12.25 – Rîşcani 04.45 pînă la localitatea Borosenii Noi, cu stabilirea orei de 
plecare 04.00, includerea punctului Vasileuţi şi modificarea orei de plecare 
din Chişinău de la 12.25 la 12.40. 
    Ţinem să menţionăm, că serviciul Chişinău 12.25 – Rîşcani 04.45 este 
atribuit spre deservire Î.I. „Lada Fortuneac” şi S.R.L. „Finanţe Regent”. La 
pachetul de documente este anexată Decizia Agenţiei Servicii Publice din 
30.10.2019, privind radierea întreprinderii individuale „Lada Fortuneac” din 
Registrul de stat. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         175*0,3 = 52,5 
                                 175+ 52,5 = 227,5 >189 
   Localitatea Borosenii Noi este deservită de rutele: 
Chişinău 11.20 – Borosenii Noi 05.20 (S.R.L. „Finanţe Regent”), care 
conform pct.8 din procesul-verbal se solicită a fi modificată în ruta Chişinău 
11.20 – Duruitoarea 05.00. 
Rîşcani 12.15; 14.15 – Borosenii Noi 07.25; 12.50 (S.R.L. „Finanţe 
Regent”);  
Corlăteni (Cîmpul Minunilor) 08.00 (Rîşcani 09.15) – Borosenii Noi 09.55 
(S.R.L. „Finanţe Regent”). 
        În intervalele de timp solicitate, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 cu staţionare în Sîngerei+ (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 13.00 – Lipcani 04.05 cu staţionare în Rîşcani+ (S.R.L. „PAT-9”); 
Bălţi 14.30 (Rîşcani+ 15.22) – Branişte 06.30 prin Rîşcani (S.R.L. 
"MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”). 

 

8.  Cererile S.R.L. „Finanţe   Conform cererilor înaintate, se solicită modificarea serviciului existent  



 

Regent” privind 
modificarea rutei Chişinău 
11.20 – Borosenii Noi 
05.20 în ruta Chişinău 
11.20 – Duruitoarea 05.00 
(01/11923 din 31.12.2020 
01/49 din 05.01.2021) 

Chişinău 11.20 – Borosenii Noi 05.20 prin: 
- excluderea punctelor Orhei, Rîşcani+, Vasileuţi, Borosenii Noi; 
- excluderea staţionărilor în Recea şi Soroca+ pentru cursa retur; 
- includerea localităţii Duruitoarea, cu stabilirea orei de plecare 05.00; 
    Astfel, se stabileşte o rută nouă Chişinău 11.20 – Duruitoarea 05.00. 
    Localitatea Duruitoarea este deservită de rutele: 
Chişinău 16.10 – Costeşti 04.00 (Duruitoarea 04.03 (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 13.10 – Duruitoarea 05.50 (S.R.L. „Pelin AS”); 
Bălţi 13.40 – Duruitoarea 08.00 (Î.I. „Lada Fortuneac”, S.R.L. „Finanţe 
Regent”), conform pct.12 se solicită modificarea în Bălţi 14.43 – 
Duruitoarea 08.00; 
Rîşcani 12.30 – Duruitoarea 17.00 (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
Rîşcani 13.45 – Dămăşcani 07.29 (Duruitoarea 07.39) (S.R.L. „Finanţe 
Regent”); 
Rîşcani 14.20 – Păscăuţi 06.15 (Duruitoarea 06.26) (S.R.L. „Finanţe 
Regent”); 
Rîşcani 19.25 – Duruitoarea 07.05 (S.R.L. „Finanţe Regent”). 
    Totodată, în intervalele de timp solicitate spre modificare, prin punctele 
intermediare incluse în graficul de circulaţie există: 
Chişinău 11.50 (Recea 14.29) – Alexandrești 16.00 prin Rîşcani (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Bălţi 13.20 – Teţcani 05.55 prin Recea (S.R.L. „PAT-9”); 
Bălţi 13.20; 14.00 – Rîşcani 11.50; 12.25 prin Recea (S.R.L. „Finanţe 
Regent”); 
Rîşcani 15.20 – Singureni 13.00 (Recea 14.08) (S.R.L. „Monvica”); 
Chişinău 10.40 (Soroca+ 12.22) – Lipcani 02.354 prin Bălţi (S.R.L. „PAT-
9”). 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         191*0,3 = 57,3 
                                 191 + 57,3 = 248,3 > 223 



 

9.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orei de plecare 
din Rîşcani de la 12.25 la 
12.30 la cursa Rîşcani 
12.25 – Bălţi 14.00 
(01/11917 din 31.12.2020 
01/52 din 05.01.2021) 

   Conform cererilor înaintate, se solicită modificarea orei de plecare din 
Rîşcani de la 12.25 la 12.30 la cursa Rîşcani 12.25 – Bălţi 14.00. 
  Din Rîşcani direcţia Bălţi, în intervalul de timp 12.00 – 13.00 există: 
12.00 Costeşti – Bălţi (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
12.00 Otaci – Chişinău (S.R.L. „Iurtol-Trans”); 
12.25 Rîşcani – Bălţi (S.R.L. „Finanţe-Regent”); 
13.00 Şirăuţi – Chişinău (S.R.L. „PAT-9”). 
  În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de circulaţie 
există cursele: 
Edineţ 11.40 (Rîşcani+ 12.25, Recea 12.37) – Chişinău 06.00 prin Bălţi (SA 
„BTA-12”); 
Pelinia 13.15 (Pelinia+ 13.24) – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria Logistics”); 
Verejeni 10.00 (Pelinia+ 13.12) – Bălţi 15.00 (S.R.L. „Iurtol-Trans”). 

 

10.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
prelungirea cursei Rîşcani 
11.50 – Bălţi 13.20 pînă la 
localitatea Malinovscoe 
(11.00) 
(01/11916 din 31.12.2020 
01/55 din 05.01.2021) 

    Conform cererilor înaintate, se solicită prelungirea cursei Rîşcani 11.50 – 
Bălţi 13.20 pînă la localitatea Malinovscoe, cu stabilirea orei de plecare 
11.00, fără modificarea orelor de plecare existente. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         41*0,3 = 12,3 
                                  41 + 12,3 = 53,3 >53 
   Localitatea Malinovscoe este deservită de rutele: 
Chişinău 11.50 (Bălţi 14.10) – Alexandreşti 16.00 (Malinovscoe 16.23) 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Rîşcani 07.00; 06.30; 10.30; 14.15 – Lupăria 07.30; 07.00; 11.00; 15.00 
(Malinovscoe 07.45; 07.17; 11.17; 15.17) (SA „BTA-17). 

 

11.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
prelungirea cursei Rîşcani 
07.40 – Bălţi 09.05 pînă la 
localitatea Malinovscoe 
(07.00) 

    Conform cererilor înaintate, se solicită prelungirea cursei Rîşcani 07.40 – 
Bălţi 09.05 pînă la localitatea Malinovscoe, cu stabilirea orei de plecare 
07.00, fără modificarea orelor de plecare existente. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 

 



 

(01/11913 din 31.12.2020 
01/56 din 05.01.2021) 

                                         41*0,3 = 12,3 
                                  41 + 12,3 = 53,3 >53 
   Localitatea Malinovscoe este deservită de rutele: 
Chişinău 11.50 (Bălţi 14.10) – Alexandreşti 16.00 (Malinovscoe 16.23) 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Rîşcani 07.00; 06.30; 10.30; 14.15 – Lupăria 07.30; 07.00; 11.00; 15.00 
(Malinovscoe 07.45; 07.17; 11.17; 15.17) (SA „BTA-17). 

12.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orei de plecare 
din Bălţi de la 13.40 la 
14.43 la ruta Duruitoarea 
08.00 – Bălţi 13.40 
(01/11924 din 31.12.2020 
01/57 din 05.01.2021) 

   Conform cererilor şi graficelor de circulaţie înaintate, la ruta Duruitoarea 
08.00 – Bălţi 14.43, se solicită modificarea orei de plecare din Bălţi de la 
13.40 la 14.43, excluderea punctelor de staţionare Pîrjota, Rîşcani+, 
Pelinia+, Corlăteni+ şi modificarea orelor de plecare din Proscureni, 
Costeşti direcţia Bălţi. 
    Ţinem să menţionăm, că serviciul Duruitoarea 08.00 – Bălţi 13.40 este 
atribuit spre deservire Î.I. „Lada Fortuneac” şi S.R.L. „Finanţe Regent”. La 
pachetul de documente este anexată Decizia Agenţiei Servicii Publice din 
30.10.2019, privind radierea întreprinderii individuale „Lada Fortuneac” din 
Registrul de stat. 
  Din Bălţi direcţia Rîşcani, în intervalul de timp 14.10 – 15.15 există: 
14.10 Chişinău – Alexandreşti (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
14.30 Bălţi – Branişte (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria Logistics”); 
14.43 Chişinău – Borosenii Noi (S.R.L. „Finanţe Regent”) conform pct.8 se 
modifică în Chişinău 11.20 (Bălţi 13.40) – Duruitoarea; 
14.50 Bălţi – Alexandreşti (S.R.L. „Petruci V şi P”). 
  În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de circulaţie 
există cursele: 
Bălţi 14.40 – Cuconeștii Noi 06.45 prin Recea (SA „BTA-12”); 
Chişinău 11.45 (Bălţi 15.00) – Edineţ 04.30 prin Recea (SA „BTA-12”). 

 

13.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orei de plecare 
din Bălţi de la 17.00 la 
17.45 la ruta Bălţi 17.00 – 
Dumeni 14.45 

   Conform cererilor înaintate, la ruta Bălţi 17.00 – Dumeni 14.45, se solicită 
modificarea orei de plecare din Bălţi de la 17.00 la 17.45. 
   Din Bălţi direcţia Rîşcani, în intervalul de timp 17.10 – 18.20 există: 
17.45 Rîbniţa –Rîşcani (S.R.L. „Finanţe Regent”). 
  În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de circulaţie 
există: 

 



 

(01/11924 din 31.12.2020 
01/57 din 05.01.2021) 

Chişinău 15.00 (Bălţi 18.10) – Şofrîncani 05.10 prin Recea (SA „BTA-12”). 

14.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orei de plecare 
din Bălţi de la 11.35 la 
12.18 la ruta Bălţi 11.35 – 
Dumeni 06.40 
(01/11921 din 31.12.2020 
01/47 din 05.01.2021) 

   Conform cererilor înaintate, la ruta Bălţi 11.35 – Dumeni 06.40, se solicită 
modificarea orei de plecare din Bălţi de la 11.35 la 12.18 şi modificarea orei 
de plecare din Rîşcani de la 08.05 la 08.15 la cursa retur. 
   Din Bălţi direcţia Rîşcani, în intervalul de timp 11.40 – 13.00 există: 
12.18 Chişinău – Costeşti (S.R.L. „Finanţe Regent”) conform pct.5 se 
modifică în Chişinău 08.55 (Bălţi 11.45) – Ivăneşti 03.30. 
12.25 Bălţi – Rîşcani prin Recea (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. „Gloria 
Logistics”); 
12.53 Bender – Rîşcani (SA „CA-2836”). 
   Din Rîşcani (08.15) direcţia Bălţi există: 
07.45 Branişte – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur"); 
08.00 Rîşcani – Rîbniţa (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
08.05 Dumeni – Bălţi (S.R.L. „Finanţe Regent”); 
08.15 Costeşti – Chişinău (Î.S. "Servicii Transport Auto") conform pct.2 din 
procesul-verbal se solicită includerea Bălţi;  
08.30 Rîşcani – Donduşeni (S.R.L. „Finanţe Reget”). 
    În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există cursele: 
Bălţi 12.15 – Viişoara 07.45 prin Recea (SA „BTA-12”); 
Edineţ 07.15 (Recea 08.12) – Chişinău prin Bălţi (SA „BTA-12”); 
Branişte 06.30 (Recea 08.06) – Bălţi (S.R.L. "MoldTransTur"); 
Teţcani 05.55 (Recea 08.27) – Bălţi 13.20 (S.R.L. „PAT-9”). 

 

15.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
modificarea orelor de 
plecare din punctele 
intermediare la ruta Rîşcani 
08.00 – Rîbniţa 14.30 
(01/11918 din 31.12.2020 
01/54 din 05.01.2021) 

   Conform cererilor înaintate, la ruta Rîşcani 08.00 – Rîbniţa 14.30, se 
solicită modificarea orelor de plecare din punctele intermediare Bălţi Bălţi, 
Floreşti, Şoldăneşti, Rezina, excluderea punctelor intermediare Rîşcani+, 
Pelinia+ şi staţionării în Recea la cursa retur. 
     În intervalele de timp solicitate, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există cursele: 
Făleşti 07.55 (Bălţi 09.35) – Soroca 14.30 prin Floreşti (S.R.L. „Libert-
Tur”); 
Chişinău 09.00 (Rezina 11.35) – Rîbniţa 14.40 (S.R.L. „Galiz SV”, S.R.L. 

 



 

„Evani O.”) litigiu; 
Rezina 12.12; 12.24 – Rîbniţa 12.48; 13.00 (SA „RZ-Trnascom”); 
Chişinău 14.25 (Bălţi 17.00) – Lipcani 06.30 prin Rîşcani (S.R.L. „PAT-9”); 
Bălţi 17.00 – Dumeni 14.45 (S.R.L. „Finanţe Regent”) conform pct.13 din 
procesul-verbal se solicită modificarea orei de plecare din Bălţi de la 17.00 
la 17.45. 

16.  Cererile S.R.L. „Finanţe 
Regent” privind 
prelungirea rutei Rîşcani 
08.00 – Soroca 11.50 pînă 
la localitatea Hiliuţi  
(07.00) 
(01/11914 din 31.12.2020 
01/53 din 05.01.2021) 

    Conform cererilor înaintate, se solicită prelungirea rutei Rîşcani 08.00 – 
Soroca 11.50 pînă la localitatea Hiliuţi, cu stabilirea orei de plecare 07.00, 
fără modificarea orelor de plecare existente. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         67*0,3 = 20,1 
                                  67 + 20,1 = 87,1 >86 
   În intervalul de timp solicitat, prin localitatea Hiliuţi există: 
Chişinău 14.55 – Costeşti 06.45 (Hiliuţi 07.32) prin Rîşcani (Î.S. "Servicii 
Transport Auto"); 
Rîşcani 14.20 – Păscăuţi 06.15 (Hiliuţi 07.14) (S.R.L. „Finanţe Regent”). 

 

17.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul  de 
circulaţie a rutei Chişinău 
11.50 – Alexandreşti 16.00 
(01/363 din 15.01.2021) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
11.50 – Alexandreşti 16.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Băneşti, Prepeliţa, Mihailovca, Grigorăuca şi Răcăria+ şi excluderea 
punctelor Răcăria, Malinovscoe, 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. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 prin Băneşti, Grigorăuca (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 11.30 – Ocniţa prin Băneşti, Mihailovca (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Sîngerei 13.00;17.30 – Copăceni 13.31; 18.01 (Grigorăuca 13.36; 18.06) 

 



 

(SA „BTA-35”).  
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău Alexandreşti 16.00, este posibil de inclus staţiile publice 
Băneşti, Prepeliţa, Mihailovca, Răcăria+. 

18.  Cererea S.R.L. „Serviciul 
Tehnic” privind 
prelungirea serviciului 
Otaci 13.30 – Bălţi 08.10 
pînă la localitatea Rudi 
(12.40) 
(01/11083 din 01.12.2020) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită prelungirea 
serviciului Otaci 13.30 – Bălţi 08.10 pînă la localitatea Rudi (12.40), cu 
includerea punctelor intermediare Pocrovca, Arioneşti (tur/retur) şi 
staţionării în Drochia sat pentru cursa retur (direcţia Rudi). 
   La pachetul de documente înaintat, lipseşte schema de circulaţie a 
serviciului propus Rudi – Bălţi.   
    Ţinem să menţionăm, că serviciul Otaci 13.30 – Bălţi 08.10, atribuit 
spre deservire S.R.L. „Serviciul Tehnic”, este în litigiu. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         121*0,3 = 36,3 
                                  121 + 36,3 = 157,3 >141 
  Prin localitatea Rudi există ruta raională Soroca 13.00 – Rudi 06.45 
(expusă la concurs). 
   În intervalul de timp solicitat, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Drochia 06.00 – Otaci 12.20 (Pocrovca 12.45) (S.R.L. „Misac-Grup”); 
Chişinău 19.00 – Ocniţa 10.30 (Otaci 11.15) prin Pocrovca (S.R.L. „Iurtol-
Trans”); 
Donduşeni 11.30 – Arioneşti 13.00 (Pocrovca 13.11) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, nu este cunoscută distanţa pe sectorul de drum Rudi – Pocrovca, 
pentru care va fi necesar prezentarea actului de măsurare. 

 

19.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
prelungirea serviciului 
Chişinău 11.30 – Ocniţa 
04.30 pînă la Aeroportul 

  Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, ruta 
Chişinău (Gara Feroviară) 11.30 (Gara Nord 11.36) – Ocniţa 04.30 se 
solicită prelungirea pînă la Chişinău Aeroportul Internaţional, cu stabilirea 
orei de plecare 11.00 şi modificarea orei de plecare din Gara Nord de la 
11.36 la 12.20, includerea punctului intermediar Mihăilenii Noi, fără 

 



 

Internaţional (11.00) 
(01/11565 din 18.12.2020) 

modificarea orelor de plecare din celelalte puncte existente. 
   Conform prevederilor art.49 lit.s) al CTR, operatorii de transport sunt 
obligaţi să asigure îmbarcarea persoanelor din localităţile unde sunt 
autogări numai de pe teritoriul autogărilor, cu excepţia transportului rutier 
în trafic local şi municipal. 
    Totodată, conform demersului MEI nr.14/4-19 din 05.01.2021 S.R.L. 
„Roa Consulting Auto” a fost informat privind rezoluţionarea contractului 
de arendă a spaţiului aferent punctului de casă Gara Feroviară, urmând în 
termen de 10 zile a fi prezentată cererea şi graficul de circulaţie din Gara 
Nord (fără modificarea orelor de plecare/sosire existente, care pînă la 
moment nu au fost prezentate. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         243*0,3 = 72,9 
                                  243 + 72,9 = 315,9 >254 
   În intervalul de timp 11.50 – 12.50 din Chişinău Gara Nord cu staţionare 
în punctul intermediar Soroca+ există: 
Chişinău 12.00 – Teleneşti 09.15 (Î.I. „Andrei Harea”); 
Chişinău 12.00 – Floreşti 06.00(S.R.L. „Vetanisio”); 
Chişinău 12.20 – Floreşti (SA „BTA-14”); 
Chişinău 12.30 – Criva 06.00 (S.R.L. „PAT-9”); 
Chişinău 12.30 – Pepeni 06.00 (SA „BTA-35”); 
Chişinău 12.30 – Cosăuţi (SA „PAT-7”); 
Chişinău 12.40 – Egoreni 07.30 (S.R.L. „Valer-Grig”); 
Chişinău 12.45 – Teleneşti 08.40 (S.R.L. „Telautogar”); 
Chişinău 12.45 – Ţîpleşti 05.30 (S.R.L. „Aneti-Trans”). 
     Prin localitatea Mihăilenii Noi (06.02), solicitată spre includere există: 
Chişinău 14.35 – Clocuşna 04.45 (Mihăilenii Noi 06.25) (S.R.L. „Mobila 
din Codru”). 

20.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
prelungirea serviciului 

  Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, ruta 
Chişinău (Gara Feroviară) 09.00 (Gara Nord 09.10) – Ocniţa 14.00 se 
solicită prelungirea pînă la Chişinău Aeroportul Internaţional, cu stabilirea 

 



 

Chişinău 09.00 – Ocniţa 
14.00 pînă la Aeroportul 
Internaţional (08.15) 
(01/11566 din 18.12.2020) 

orei de plecare 08.15 şi modificarea orelor de plecare din Gara Feroviară de 
la 09.00 la 08.40, din Gara Nord de la 09.10 la 09.20, fără modificarea 
orelor de sosire/plecare din celelalte puncte existente. 
   Conform prevederilor art.49 lit.s) al CTR, operatorii de transport sunt 
obligaţi să asigure îmbarcarea persoanelor din localităţile unde sunt 
autogări numai de pe teritoriul autogărilor, cu excepţia transportului rutier 
în trafic local şi municipal. 
    Totodată, conform demersului MEI nr.14/4-19 din 05.01.2021 S.R.L. 
„Roa Consulting Auto” a fost informat privind rezoluţionarea contractului 
de arendă a spaţiului aferent punctului de casă Gara Feroviară, urmând în 
termen de 10 zile a fi prezentată cererea şi graficul de circulaţie din Gara 
Nord (fără modificarea orelor de plecare/sosire existente, care pînă la 
moment nu au fost prezentate. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         240*0,3 = 72 
                                  240 + 72 = 312 >251 
   În intervalul de timp 08.50 – 09.50 din Chişinău Gara Nord cu staţionare 
în punctele incluse în graficul de circulaţie rute/curse nu există. 

21.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” privind 
modificarea orei de plecare 
din Chişinău de la 09.00 la 
08.40la ruta  Chişinău 
09.00 – Ocniţa 14.00 
(01/82 din 05.01.2021) 

  Conform cererii şi proiectului graficului de circulaţie înaintate, la ruta 
Chişinău (Gara Feroviară) 09.00 (Gara Nord 09.10) – Ocniţa 14.00 se 
solicită modificarea orelor de plecare din Gara Feroviară de la 09.00 la 
08.40 şi din Gara Nord de la 09.10 la 09.20, fără modificarea orelor de 
sosire/plecare din celelalte puncte existente. 
    Conform demersului MEI nr.14/4-19 din 05.01.2021 S.R.L. „Roa 
Consulting Auto” a fost informat privind rezoluţionarea contractului de 
arendă a spaţiului aferent punctului de casă Gara Feroviară, urmând în 
termen de 10 zile a fi prezentată cererea şi graficul de circulaţie din Gara 
Nord (fără modificarea orelor de plecare/sosire existente, care pînă la 
moment nu au fost prezentate. 
        În intervalul de timp 08.50 – 09.50 din Chişinău Gara Nord cu 
staţionare în punctele incluse în graficul de circulaţie rute/curse nu există. 

 



 

22.  Cererea S.R.L. „Iurtol-
Trans” privind prelungirea 
serviciului Chişinău 16.10 
– Verejeni 03.50 pînă la 
localitatea Naslavcea 
(03.40) 
(01/11660 din 22.12.2020) 

    Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită 
prelungirea serviciului Chişinău 16.10 – Verejeni 03.40 pînă la localitatea 
Naslavcea (03.40), cu excluderea punctului intermediar de staţionare 
Vrăneşti. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         270*0,3 = 81 
                                  270 + 81 = 351 >276 
  Prin localitatea Naslavcea există ruta raională: 
Ocniţa 10.30; 12.10; 15.30 – Naslavcea 07.05; 11.15; 13.00 (S.R.L. „Tur-
Crialnord”). 
   Totodată, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe 
sectorul de drum Verejeni – Naslavcea. 

 

23.  Cererea S.R.L. „Iurtol-
Trans” privind prelungirea 
serviciului Donduşeni 
09.30 – Verejeni 06.00 
pînă la localitatea 
Naslavcea (11.50) 
(01/11898 din 31.12.2020) 

    Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, se solicită 
prelungirea serviciului Donduşeni 09.30 – Verejeni 06.00 pînă la localitatea 
Naslavcea, cu stabilirea orei de plecare 11.50. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         54*0,3 = 16,2 
                                  54 + 16,2 = 70,2 >60 
  Prin localitatea Naslavcea există ruta raională: 
Ocniţa 10.30; 12.10; 15.30 – Naslavcea 07.05; 11.15; 13.00 (S.R.L. „Tur-
Crialnord”). 
   Totodată, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe 
sectorul de drum Verejeni – Naslavcea. 
    În intervalele de timp solicitate, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există: 
Otaci 07.50 – Edineţ 10.40 (Lencăuţi 12.27, Mereşeuca 12.34) (SA „PAT-
5”); 
Otaci 13.30 (Briceni sat 13.51) – Bălţi 08.10 (S.R.L. „Serviciul Tehnic”). 

 

24.  Cererea comună S.R.L. 1. Ruta Chişinău 18.55 – Otaci 09.10, atribuită spre deservire S.R.L.  



 

„Iurtol-Trans” şi S.R.L. 
„Roa Consulting Auto” 
privind modificarea 
serviciilor Chişinău 18.55 – 
Otaci 09.10 şi Drochia 
12.00 – Chişinău 18.45 
(01/11825 din 29.12.2020) 

„Iurtol-Trans”, se solicită modificată în ruta Chişinău 18.55 – Ocniţa 
10.50, cu excluderea punctelor Nicoreni, Ochiul Alb, Mihăileni, Baraboi, 
Tîrnova, Ţaul, Donduşeni, Climăuţi, Moşana, Sauca, Otaci şi includerea 
punctelor Goleni şi Ocniţa. Astfel, se stabileşte o rută nouă Chişinău 
18.55 – Ocniţa 10.50. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 

                                         267*0,3 = 80,1 
                                  267 - 80,1 = 186,9 <240 
     Din Chişinău spre Ocniţa, în intervalul de timp solicitat există: 
     Chişinău 19.00 – Ocniţa 10.30 prin Soroca (S.R.L. „Iurtol-Trans”). 
2. Ruta Drochia 12.00 – Chişinău 18.45, atribuită spre deservire S.R.L. 

„Roa Consulting Auto”, se solicită modificată în ruta Otaci 09.10 – 
Chişinău 18.45, cu includerea punctelor intermediare Ochiul Alb, 
Mihăileni, Baraboi, Tîrnova, Ţaul, Donduşeni, Climăuţi, Moşana, Sauca, 
Otaci. Astfel, se stabileşte o rută nouă Otaci 09.10 – Chişinău 18.45. 
     În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 

                                         182*0,3 = 54,6 
                                  182 + 54,6 = 236,6 >273 

   În intervalul de timp solicitate există: 
Chişinău 18.55 – Otaci 09.10 (S.R.L. „Iurtol-Trans”), care se solicită a fi 
modificată în ruta Chişinău 18.55 – Ocniţa 10.50; 
Chişinău 14.35 – Otaci 09.40 (S.R.L. „Prodtrans T:”); 
Chişinău 17.55 (Drochia 22.25, Tîrnova 23.10, Donduşeni 23.30, 
Climăuţi 23.45, Moşana 23.54, Sauca 00.10) – Otaci 07.45 (SA „PAT-
5”); 
Chişinău 17.15 (Pelinia 20.54, Sofia 21.12) – Baraboi 07.00 prin 
Mihăileni şi Ochiul Alb (S.R.L. „Jitari P.-Trans”). 

25.  Cererea S.R.L. „Iurtol-
Trans” privind modificarea 

    Conform cererii înaintate, se solicită modificarea serviciului existent Bălţi 
15.00 – Verejeni 10.00 prin: 

 



 

rutei Bălţi 15.00 – Verejeni 
10.00 în ruta Bălţi 15.00 – 
Ocniţa 09.00 
(01/11899 din 31.12.2020) 

- excluderea punctelor Sofia, Şuri, Tîrnova, Codreni, Mereşeuca, Lencăuţi şi 
Verejeni; 
- includerea punctelor Şuri intersecţie şi Ocniţa (09.00). 
    Astfel, se stabileşte o rută nouă Bălţi 15.00 – Ocniţa 09.00. 
În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat 
că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         141*0,3 = 42,3 
                                  141 + 42,3 = 183,3 >153 
Există: 
Chişinău 11.00 (Bălţi 14.30) – Ocniţa 05.30 (S.R.L. „Meridian-Trans”); 
Chişinău 11.30 (Bălţi 14.39 fără staţionare) – Ocniţa 04.30 (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”). 
    În intervalele de timp solicitate, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există: 
Chişinău 13.15 (Otaci 17.20) – Verejeni 07.30 prin Vălcineţ şi Mereşeuca 
(S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Donduşeni 11.40 – Otaci 10.15 (Sauca 10.31, Briceni 10.36, Moşana 10.47, 
Climăuţi 10.56) (SA „PAT-5”); 
Otaci 11.40 – Ocniţa 09.30 (Vălcineţ 10.08) (SA „PAT-5”); 
Otaci 09.40 – Vălcineţ 10.00 (CP „Iumo-Orion”); 
Bălţi 11.40 – Sofia 12.30 (Pelinia+ 12.58) (S.R.L. "MoldTransTur", S.R.L. 
„Gloria Logistics”); 
Rîşcani 11.50 (Pelinia+ 12.31) – Bălţi 13.20 (S.R.L. „Finanţe-Regent”). 

26.  Cererea S.R.L. „Iurtol-
Trans” privind modificarea 
rutei Bălţi 13.00 – Gîrbova 
05.45 în ruta Bălţi 13.00 – 
Ocniţa 06.00 
(01/275 din 13.01.2021) 

Conform cererii înaintate, se solicită modificarea serviciului existent Bălţi 
13.00 – Gîrbova 05.45 prin: 
- excluderea punctelor Plop, Pocrovca, Gîrbova; 
- includerea punctelor Elizavetovca, Frunză, Bîrnova şi Ocniţa (06.00). 
    Astfel, se stabileşte o rută nouă Bălţi 13.00 – Ocniţa 06.00. 
În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat 
că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         158*0,3 = 47,4 
                                  158 + 47,4 = 205,4 >164 
    În intervalele de timp solicitate, prin punctele incluse în graficul de 

 



 

circulaţie există: 
Chişinău 23.50 (Ocniţa 05.28) – Otaci 16.40 (Î.I. „Merişor Ciumac”); 
Ocniţa 15.05 – Unguri 16.30 (Otaci 16.55) (S.R.L. „Tur-Crialnord”); 
Ocniţa 06.00 – Bîrnova 06.20 (S.R.L. „Transbal-Nord”); 
Ocniţa 12.45 – Bîrnova 17.55 (S.R.L. „Transbal-Nord”); 
Donduşeni 08.20 – Otaci 07.00 (SA „PAT-5”); 
Chişinău 15.55 – Otaci 07.00 prin Arioneşti+ (S.R.L. „DVD-Trans”); 
Chişinău 13.15 (Arioneşti+ 17.04) – Verejeni 07.30 prin Otaci (S.R.L. 
„Nimelim-Tur”). 

27.  Cererea Consiliului raional 
Donduşeni, S.R.L. 
„Camagentur” şi SA 
„BTA-9” privind 
prelungirea cursei raionale 
Frasin 06.42 – Donduşeni 
07.13 pînă la localitatea 
Otaci (12.30) 
(01/351 din 15.01.2021) 

Conform cererii înaintate, se solicită prelungirea cursei raionale Frasin 
06.42 – Donduşeni 07.13 pînă la or.Otaci (12.30), cu includerea punctelor 
intermediare de staţionare Plop, Elizavetovca, Braicău, Sudarca, Horodişte, 
Crişcăuţi, Teleşeuca, Tolocăneşti, Sudarca+. 
    Astfel, se stabileşte o rută interraională nouă Frasin 06.42 – Otaci 12.30. 
   În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         20*0,3 = 6 
                                  20 + 6 = 26 < 84 
    Există ruta raională Donduşeni 08.00; 13.00; 05.55; 11.30 – Frasin 08.45; 
14.20; 06.42; 12.30 (SA „BTA-9”, S.R.L. „Camagentur”), însă ora solicitată 
spre modificare din Donduşeni 07.13 nu există.     
 În intervalele de timp solicitate, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există: 
Donduşeni 07.00 – Otaci 08.40 (SA „BTA-9”, S.R.L. „Camagentur”); 
Donduşeni 11.30 – Arioneşti 13.00 (Crişcăuţi 13.27, Horodişte 13.38, 
Sudarca 13.48, Braicău 13.58) (S.R.L. „Jitari P.-Trans”). 

 

28.  Cererea S.R.L. „Libert-
Tur” privind modificarea 
orelor de plecare la cursa 
Bălţi 20.20 – Hiliuţi 21.10 
(01/293 din 14.01.2021) 

   Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită modificarea 
orelor de plecare din Bălţi de la 20.20 la 16.30 şi din Hiliuţi de la 21.10 la 
17.30 la cursa Bălţi 20.20 – Hiliuţi 21.10. 
    Ruta Bălţi – Hiliuţi nu are puncte intermediare de staţionare. 
    Localitatea Hiliuţi este deservită de ruta Bălţi 19.00; 09.30; 11.30; 13.30; 
15.30; 05.40; 07.55 – Hiliuţi 06.30; 10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 08.40; 19.45 
(zilnic) şi Bălţi 20.20 – Hiliuţi 21.10 (vineri) de către S.R.L. „Libert-Tur”. 

 



 

29.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
prelungirea cursei Bălţi 
16.30 – Bulboci 13.45 pînă 
la localitatea Popeştii de 
Sus (13.25) 
(01/316 din 14.01.2021) 

    Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită prelungirea 
cursei Bălţi 16.30 – Bulboci 13.45 pînă la localitatea Popeştii de Sus 
(13.25), fără modificarea orelor existente. 
În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat 
că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         52*0,3 = 15,6 
                                  52 + 15,6 = 67,6 >62 
   Conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială, în cadul 
raionului Drochia există localităţile Popeştii de Jos şi Popeştii de Sus, însă în 
reţeaua rutelor regulate există punctul Popeşti, care este deservit de rutele: 
Chişinău 19.30 (Popeşti 23.13) – Bulboci 05.00 (S.R.L. „Iurtol-Trans”, 
S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Chişinău 07.40 (Bulboci 11.32) – Cotova 12.50 (Popeşti 13.14) (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 16.00 (Bulboci 21.02) – Cotova 06.30 (Popeşti 07.01) (SA „PAT-
7”); 
Chişinău 08.10 (Bulboci 12.14) – Drochia 15.00 (Popeşti 15.44) (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Drochia 05.20 (Popeşti 06.08) – Căinarii Vechi 07.00 (Bulboci 07.14); 
Drochia 07.00 – Soroca 11.00 (Popeşti 12.17) (S.R.L. „Misac-Grup”); 
Drochia 06.00; 11.00; 14.00 – Popeşti 07.15; 12.35; 15.15 (S.R.L. „Vial-
Tur”). 
   Astfel, nu este cunoscut care localitate Popeşti este inclusă în graficele 
existente.  
   Totodată, la prelungirea cursei Bălţi 16.30 – Bulboci 13.45 pînă la 
localitatea Popeştii de Sus, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a 
distanţei pe sectorul Bulboci – Popeştii de Sus. 

 

30.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
prelungirea cursei Bălţi 
12.00 – Bulboci 06.00 pînă 
la localitatea Popeştii de 

    Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită prelungirea 
cursei Bălţi 12.00 – Bulboci 06.00 pînă la localitatea Popeştii de Sus 
(05.40), fără modificarea orelor existente. 
În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat 
că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         52*0,3 = 15,6 

 



 

Sus (05.40) 
(01/317 din 14.01.2021) 

                                  52 + 15,6 = 67,6 >62 
   Conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială, în cadul 
raionului Drochia există localităţile Popeştii de Jos şi Popeştii de Sus, însă în 
reţeaua rutelor regulate există punctul Popeşti, care este deservit de rutele: 
Chişinău 19.30 (Popeşti 23.13) – Bulboci 05.00 (S.R.L. „Iurtol-Trans”, 
S.R.L. „Nimelim-Tur”); 
Chişinău 07.40 (Bulboci 11.32) – Cotova 12.50 (Popeşti 13.14) (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 16.00 (Bulboci 21.02) – Cotova 06.30 (Popeşti 07.01) (SA „PAT-
7”); 
Chişinău 08.10 (Bulboci 12.14) – Drochia 15.00 (Popeşti 15.44) (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Drochia 05.20 (Popeşti 06.08) – Căinarii Vechi 07.00 (Bulboci 07.14) 
(S.R.L. „Misac-Grup”); 
Drochia 07.00 – Soroca 11.00 (Popeşti 12.17) (S.R.L. „Misac-Grup”); 
Drochia 06.00; 11.00; 14.00 – Popeşti 07.15; 12.35; 15.15 (S.R.L. „Vial-
Tur”). 
      Astfel, nu este cunoscut care localitate Popeşti este inclusă în graficele 
existente.  
   Totodată, la prelungirea cursei Bălţi 16.30 – Bulboci 13.45 pînă la 
localitatea Popeştii de Sus, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a 
distanţei pe sectorul Bulboci – Popeştii de Sus. 

31.  Cererea S.R.L. „Mobila din 
Codru” privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficul de circulaţie a rutei 
Chişinău 16.00 – Terebna 
07.00 
(01/210 din 12.01.2021) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
16.00 – Terebna 07.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Prepeliţa (numai pentru cursa tur), Mihăilenii Noi, Alexăndreni, Alexeevca 
şi Zăbriceni, 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. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Bălţi 14.40 – Cuconeştii Noi 06.45 (Terebna 07.00, Zăbriceni 07.09, 
Alexăndreni 07.30) prin Edineţ (SA „BTA-12”); 

 



 

 Edineţ 08.00 – Zăbriceni 07.20 (Alexeevca 07.27) (SA „BTA-12”); 
Edineţ 11.45 – Corpaci 07.00 (Alexăndreni 07.39) (SA „BTA-12”); 
Bălţi 13.20 – Teţcani 05.55 (Edineţ 07.29) prin Mihăilenii Noi (S.R.L. 
„PAT-9”); 
Chişinău 15.30 (Prepeliţa 17.38) – Cuconeştii Noi 05.30 prin Bălţi (S.R.L. 
„Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 15.40 – Donduşeni 03.00 prin Prepeliţa (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 16.00 – Terebna 07.00, este posibil de inclus staţia 
publică Alexeevca. 

32.  Cererea SA „BTA-12” 
privind includerea 
punctelor intermediare de 
staţionare în graficul de 
circulaţie a rutei Feteşti 
06.00 – Chişinău 15.10 
(01/225 din 12.01.2021) 

  Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Feteşti 
06.00 – Chişinău 15.10, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Corlăteni, Vrăneşti, Grigorăuca, Băneşti, 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. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 (Corlăteni 08.24) (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”); 
Chişinău 13.25 – Rediul Mare 05.20 (Vrăneşti 08.30, Grigorăuca 08.38) 
(S.R.L. „Roa Cosulting Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Feteşti 06.00 – Chişinău 15.10, este posibil de inclus staţia publică 
Băneşti. 

 

33.  Cererile SA „BTA-12” 
privind includerea 
punctelor intermediare în 
graficele de circulaţie a 
rutelor Feteşti 03.20 – 
Chişinău 17.00 şi Chişinău 

1. Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Feteşti 
03.20 – Chişinău 17.00, se solicită includerea punctelor intermediare: 
Corlăteni, Grigorăuca, Mihailovca, Prepeliţa, Băneşti, 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 

 



 

14.00 – Constantinovca 
03.20 
(01/226 din 12.01.2021) 

posibilitatea de a le include pe celelalte. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 13.00 – Visoca 03.40 (Corlăteni 05.48, Grigorăuca 06.41, 
Băneşti 06.52) (S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
 Baraboi 04.30 (Grigorăuca 06.54, Băneşti 07.11) – Chişinău 12.13 
(S.R.L. „Roa Consulting Auto”); 
Ţîpleşti 05.30 (Prepeliţa 07.21) – Chişinău 12.45 (S.R.L. „Aneti-Trans”); 
Chişinău 20.25 – Bălţi 06.15 (Prepeliţa 07.15) (S.R.L. „Pascari-Pavel-
Trans”); 
Văratic 03.40 (Băneşti 06.50) – Chişinău 13.40 (S.R.L. „Roa Consulting 
Auto”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Feteşti 03.20 – Chişinău 17.00, este posibil de inclus staţia 
publică Mihailovca. 

2. Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la serviciul Chişinău 
14.00 – Constantinovca 03.20, se solicită includerea punctelor 
intermediare: Verejeni, Mihailovca, Mihăilenii Noi, 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. 
    În intervalele de timp solicitate, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat, există: 
Chişinău 14.35 (Bălţi 17.00) – Clocuşna 04.45 prin Mihăilenii Noi 
(S.R.L. „Mobila din Codru”); 
Chişinău 14.01 – Chetrosu 07.00 prin Mihailovca (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 11.30 – Ocniţa 04.30 (Mihailovca 07.35) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”) 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 14.00 – Constantinovca 03.20, este posibil de inclus 
staţia publică Verejeni. 



 

34.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
11.00 – Bălţi 07.30 
(01/298 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 11.00 
– Bălţi 07.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

35.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
08.30 – Bălţi 18.00 
(01/299 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 08.30 
– Bălţi 18.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 

 



 

Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

36.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
06.30 – Bălţi 12.30 
(01/300 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 06.30 
– Bălţi 12.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

37.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
20.00 – Bălţi 17.00 
(01/301 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 20.00 
– Bălţi 17.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-

 



 

Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

38.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
14.00 – Bălţi 09.00 
(01/302 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 14.00 
– Bălţi 09.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

39.  Cererile S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
12.30 – Bălţi 19.00 
(01/303 din 14.01.2021 
01/314 din 14.01.2021) 

  Conform cererilor şi graficelor de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 11.00 
– Bălţi 07.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 

 



 

Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

40.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
10.00 – Bălţi 06.00 
(01/304 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 10.00 
– Bălţi 06.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

41.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 07.30 
– Bălţi 13.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 

 



 

07.30 – Bălţi 13.30 
(01/305 din 14.01.2021) 

(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

42.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
17.00 – Bălţi 14.00 
(01/306 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 11.00 
– Bălţi 07.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

43.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 06.00 

 



 

includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
06.00 – Bălţi 10.00 
(01/307 din 14.01.2021) 

– Bălţi 10.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

44.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
11.30 – Bălţi 08.00 
(01/308 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 11.30 
– Bălţi 08.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 



 

45.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
13.00 – Bălţi 07.00 
(01/309 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 13.00 
– Bălţi 07.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

46.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
16.00 – Bălţi 12.00 
(01/310 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 16.00 
– Bălţi 12.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 

 



 

Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

47.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
17.55 – Bălţi 10.15 
(01/311 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 17.55 
– Bălţi 10.15. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Conform cererii depuse de S.R.L. „Mobila din Codru” (nr.01/211 din 
12.01.2021) la ruta Chişinău 17.30 – Danu 09.00 a fost solicitată 
includerea punctului Mihailovca+, care este posibil de inclus. 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

48.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
07.00 – Bălţi 13.00 
(01/312 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 07.00 
– Bălţi 13.00. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 

 



 

Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

49.  Cererea S.R.L. 
"MoldTransTur" şi S.R.L. 
„Gloria Logistics” privind 
includerea punctelor 
intermediare în graficul de 
circulaţie a cursei Chişinău 
09.30 – Bălţi 16.30 
(01/313 din 14.01.2021) 

  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită includerea 
punctelor intermediare de staţionare Brăviceni+, Mîndra+, Mihailovca+ în 
graficul de circulaţie a cursei cu regim de deservire „expres” Chişinău 09.30 
– Bălţi 16.30. 
   Prin intersecţiile Brăviceni şi Mihailovca există următoarele rute: 
Chişinău 11.10; 17.10 – Teleneşti 07.10; 14.10 (Brăviceni+ 08.11; 15.11) 
(S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 14.55 – Mîndreşti 06.20 (Brăviceni+ 07.39) (Î.I. „Popa Tamara 
Vasile”); 
Chişinău 12.13 – Baraboi 04.30 (Mihailovca+ 07.05) (S.R.L. „Roa 
Consulting Auto”); 
Chişinău 15.35 – Baraboi 03.30 (Mihailovca+ 05.24) (S.R.L. „Jitari P.-
Trans”). 
   Totodată, în reţeaua rutelor regulate nu există punctul Mîndra intersecţie.  
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe sectoarele 
Chişinău – Brăviceni intersecţie – Mîndra intersecţie – Mihailovca 
intersecţie – Bălţi, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu distanţa 
la rutele existente. 

 

50.  Cererea S.R.L. „Nimelim-
Tur” privind includerea 
punctelor intermediare de 
staţionare la serviciul 
Chişinău 13.15 – Verejeni 
07.30 

     La cererea înaintată sunt anexate două grafice de circulaţie pentru 
serviciul Chişinău 13.15 – Verejeni 07.30, anexa 1 – cu 22 puncte de 
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 13.15 – Verejeni 07.30 se solicită includerea 

 



 

(01/397 din 15.01.2020) punctelor Căzăneşti+, Gvozdova, Tătărăuca Veche+  şi excluderea punctelor 
Sobari, Vălcineţ. 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele solicitate spre includere 
există: 
Otaci 08.00 (Tătărăuca Veche+ 08.42) – Soroca 10.00 (Î.I. „Merişor 
Ciumac”); 
Chişinău 14.25 – Vadul-Leca 10.30 (Căzăneşti+ 10.45) (S.R.L. „Ala 
Costandoi”); 
Chişinău 15.15 – Vădeni 09.30 (Căzăneşti+ 11.29) (S.R.L. „Sorisebi-Trans-
Tur”); 
Chişinău 13.20 – Tîrşiţei 04.30 prin Căzăneşti+ (Î.I. „Şindirinschi Valeriu”); 
Teleneşti 09.20 – Ordăşei 10.45 (Căzăneşti+ 11.07) prin Codrul Nou (S.R.L. 
„Telautogar”). 
În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 13.15 – Verejeni 07.30, este posibil de inclus staţia 
publică Gvozdova. 

51.  Cererea S.R.L. „Sorisebi-
Trans-Tur” privind 
prelungirea serviciului 
Chişinău 12.30 – Budăi 
07.00 pînă la localitatea 
Ghiliceni (13.45) 
(01/396 din 15.01.2021) 

  Conform cererii înaintate, se solicită prelungirea serviciului Chişinău 12.30 
– Budăi 07.00 pînă la localitatea Ghiliceni, prin Teleneşti (14.40), cu 
stabilirea orelor de plecare Chişinău 08.00 – Ghiliceni 13.45, distanţa rutei 
fiind indicată 105 km. 
    Ţinem să menţionăm că distanţa rutei existente Chişinău – Budăi 
constituie 81 km. Distanţa rutei Teleneşti – Budăi constituie – 9 km, iar 
Teleneşti – Ghiliceni – 17 km. 
                                    81 + 9 + 17 = 107 km 
    Astfel, distanţa rutei Chişinău – Ghiliceni va constitui 107 km, nu 105 km 
cum este indicat în proiectul graficului de circulaţie înaintat. 
      În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că 
lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         81 * 0,3 = 24,3 
                                  81 + 24,3 = 105,3 < 107 
     Din Chişinău prin localitatea Ghiliceni există: 
Chişinău 14.30 – Teleneşti 06.30 (Ghiliceni 07.11) (S.R.L. „Telautogar”); 
Chişinău 15.45  Cozeşti 06.40 (Ghiliceni 06.58) (Î.I. „Daraban”). 

 



 

    Din Chişinău spre Teleneşti şi din Teleneşti spre Chişinău în orele 
apropiate există: 
Chişinău 08.40 – Teleneşti 16.45 (Î.I. „Carcea Nina”); 
Chişinău 17.10 – Teleneşti 14.10 (S.R.L. „Galprim”); 
Chişinău 10.15 – Teleneşti 15.10 (SA „PA-1”). 
    Din Teleneşti  spre Ghiliceni există: 
Teleneşti 07.35; 09.50; 14.15 – Ghiliceni 08.30; 10.50; 15.55 (S.R.L. 
„Telautogar”) 
Teleneşti 12.50 – Ghiliceni 13.50 (SA „Transport”). 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există: 
Teleneşti 10.30 – Codru  07.10 prin Mihălaşa Nouă, Mîndreşti (S.R.L. 
„Telautogar”); 
Teleneşti 15.00 – Budăi 07.05 (S.R.L. „Telautogar”); 
Chişinău 17.00 – Ţibirica 15.00 (Bravicea+ 15.18, Codreanca+ 15.43, 
Chişinău+ 16.26) (S.R.L. „Lamizana-Tur”); 
Chişinău 17.15 – Lupa-Recea 15.00 (Codreanca+ 15.20) (SA „Maşrut”); 
Chişinău 08.00 – Ilenuţa 15.00 prin Chişinău+, Codreanca+ (S.R.L. „Plai”). 

52.  Cererea S.R.L. „Evani O.” 
din 15.01.2021 privind 
operarea modificărilor la 
serviciile: 
1. Chişinău 14.30 – Poiana 

05.45 
2. Chişinău 10.45 – 

Saharna 15.15 
3. Chişinău 19.05 – 

Glinjeni 07.20 
(01/412 din 18.01.2021) 

  În cererea S.R.L. „Evani O.” este indicată data de 15.01.2021, însă la 
Agenţie este înregistrată cu 18.01.2021. La pachetul de documente lipsesc 
schemele rutelor solicitate spre modificare. 
1. La ruta Chişinău 14.30 – Poiana 05.45, se solicită excluderea staţionărilor 

în Orhei, Ţareuca intersecţie şi includerea punctelor intermediare de 
staţionare Lalova intersecţie, localităţile Ţahnăuţi, Ţareuca, fără 
modificarea distanţei rutei şi orelor existente. 
   Localitatea Ţareuca este amplasată la 2 km de la localitatea Ţahnăuţi şi 
la 2 km de la intersecţia Ţareuca. Astfel la includerea localităţilor 
Ţahnăuţi şi Ţareuca se va majora distanţa rutei şi respectiv orele de 
sosire/plecare din punctele existente. 
   Prin localităţile Ţahnăuţi şi Ţareuca există ruta raională Rezina 06.30; 
07.20; 08.45; 10.00; 11.00; 12.00; 13.30; 14.30; 17.05; 17.45; 18.30 
(Ţareuca 06.42; 07.32; 08.57; 10.12; 11.13; 12.12; 13.42; 14.42; 17.17; 
17.57; 18.42) – Ţahnăuţi 06.55; 07.40; 09.10; 10.20; 11.20; 12.20; 13.50; 

 



 

14.50; 17.25; 18.05; 18.50 (SA „RZ-Transcom”). 
   Prin Lalova intersecţie, în intervalul de timp apropiat există: 
Chişinău 15.00 – Lalova 06.00 (Lalova+ 06.45) (SA „CA-2811”, S.R.L. 
„Coloana Auto Plus”). 

2. Se solicită prelungirea rutei Chişinău 10.45 – Saharna 15.15 pînă la 
localitatea Saharna Nouă, cu stabilirea orei de plecare 14.50, includerea 
punctelor Sirota intersecţie, Ţahnăuţi intersecţie şi staţionării în Rezina 
(15.30) la cursa retur. 
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 >115 

Localitatea Saharna Nouă este deservită de ruta raională Rezina 05.40; 
12.45; 10.00 – Buciuşca 07.00; 14.15; 11.10 (Saharna Nouă 07.16; 14.31; 
11.22) (S.R.L. „Codru-Dăscălaşu”). 
În intervalul de timp 14.50 – 16.10 din Rezina direcţia Orhei există rutele 
14.55 Rîbniţa – Chişinău (S.R.L. „Galiz SV”, S.R.L. „Evani O.”); 
16.00 Alcedar – Chişinău (S.R.L. „Sorisebi-Trans-Tur”). 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în graficul de 
circulaţie există: 
Chişinău 10.10 – Mănăstirea Japca 15.00 prin Sirota+ (S.R.L. „Mobila 
din Codru”); 
Rezina 15.20 – Zahoreni 07.20 prin Ţahnăuţi+ (SA „RZ-Transcom”). 
Totodată, nu este cunoscuto distanţa pe sectorul de drum Saharna – 
Saharna Nouă. 
Astfel, va fi necesar prezentarea actului de măsurare a distanţei pe 
sectoarele Saharna – Saharna Nouă şi Chişinău – Sirota intersecţie – 
Ţahnăuţi intersecţie, din motivul că distanţa indicată nu corespunde cu 
distanţa la rutele existente. 

3. Se solicită prelungirea rutei Chişinău 19.05 – Glinjeni 07.20 pînă la 
localitatea Mihuleni, cu stabilirea orei de plecare 07.10, fără modificarea 
orelor existente. 



 

În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintat, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 

                                         124*0,3 = 37,2 
                                  124 + 37,2 = 161,2 >129 

Localitatea Mihuleni  este deservită de rutele:  
Chişinău 14.30 – Poiana 05.45 (Mihuleni 06.15) (S.R.L. „Evani O.”); 
Chişinău 14.15 – Glinjeni 05.30 (Mihuleni 05.41) (S.R.L. „Climtrans”); 
Chişinău 12.50 – Poiana 06.15 (Mihuleni 06.47) (Î.I. „Djessica Melnic”); 
Glinjeni 07.30 (Mihuleni 07.40) – Şoldăneşti 11.00  (SA „BTA-29”); 
Şoldăneşti 11.00 – Poiana 06.30 (Mihuleni 07.00) (SA „BTA-29”); 
Şoldăneşti 10.00 – Mihuleni 07.30 (SA „BTA-29”); 
Şoldăneşti 13.30 – Curătura 08.00 (Mihuleni 08.44) (SA „BTA-29”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


