
 

     
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 Î.I. „Leah 
Dumitru” privind 
modificarea rutei  
Bașcalia 07.00 – Chișinău 
15.00  cu anexarea 
demersurilor Primăriilor 
s.Carabetovca, s. Sadaclia 
 (01/11400 din 11.12.2020) 
 

1. Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, la cursa Bașcalia 
07.00 – Chișinău 15.00, se solicită includerea localităților Carabetovca, 
Sadaclia şi stabilirea zilelor de deservire „luni, marți, miercuri, joi, 
vineri, sâmbătă”. 
     În urma examinării proiectul graficului de circulație, s-a constatat că 
nu este menționată distanța rutei. Totodată la cerere nu a fost înaintată 
schema rutei propuse.  

         În intervalele de timp solicitate, prin punctele intermediare incluse în 
graficul de circulaţie, există rutele: 

      Chişinău 14.55 – Carabetovca 06.20 prin Sadaclia (S.R.L. „Galprim”, 
S.R.L. „Pastrans MT”); 
Chișinău 15.05  (Cimişlia 16.45) – Basarabeasca  12.20 (S.R.L.,,Dani-
Tur”); 

     Basarabeasca 11.00 – Başcalia 07.30 (Î.I. „Leah Dumitru”); 
Chișinău 12.40 – Basarabeasca 07.30 ( S.R.L.,,Sud-Trans”); 
Chișinău 14.05 (Cimișlia 16.00, Bogdanovca Veche 16.10) – 
Basarabeasca 08.00 ( S.R.L.,,Sud-Trans”). 

2.  Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, la cursa Bașcalia 
07.00 – Chișinău 15.00, se solicită modificarea orei de plecare din 
Bașcalia de la 07.00 la 09.30, includerea localităților Carabetovca, 
Sadaclia,  şi stabilirea zilei de deservire „duminică”. 
     În intervalele de timp solicitate, prin punctele intermediare, incluse în 
graficul de circulaţie, există rutele: 

 



 

Chișinău 14.55 – Carabetovca 06.20 (S.R.L.,,Galprim” , S.R.L.,,Pastrans 
MT”); 
Chișinău 15.05  (Cimişlia 16.45) – Basarabeasca  12.20 (S.R.L.,,Dani-
Tur”); 
Chișinău 14.30  (Cimișlia 16.10) – Basarabeasca  10.35 (S.R.L.,,Dani-
Tur”); 
Cimişlia 10.55 – Sagaidacul Nou 07.10 prin Valea Perjei (concurs). 

2.  Cererea comună Î.S. 
„Servicii Transport Auto”, 
S.R.L, şi Chicu Trans”  
privind modificări la rutele: 
1. Chișinău 09.40 – 
Cișmichioi 15.45 
2. Chişinău 10.10 – 
Vulcănești 16.20 
care se solicită a fi 
examinate ca cerinţă 
integră. 
(01/11569 din 18.12.2020) 

1. La ruta Chișinău 09.40 – Cișmichioi 15.45, atribuită spre deservire Î.S. 
"Servicii Transport Auto", se solicită modificarea orei de plecare din  
Cișmichioi de la 15.45 la 15.10 şi includerea operatorului de transport 
S.R.L. „Chicu-Trans”. 
Din Vulcăneşti direcţia Comrat, în intervalul de timp 15.40 – 17.00 există 
cursele: 
16.20 Vulcăneşti – Chişinău (S.R.L. „Chicu-Trans”) se solicită a fi 
modificată la 11.25; 
17.00 Cişmichioi – Chişinău (Î.S. "Servicii Transport Auto") solicitată 
spre modificare la 16.20. 
     În intervalul de timp solicitat, prin punctele intermediare incluse în 
proiectul graficului de circulaţie înaintat există rutele: 
Chișinău 12.20 - Ceadîr-Lunga 17.10 (Comrat 18.20, Valea Perjei 19.26, 
Bozieni 19.53) (S.R.L.,,Aric  AFS”); 

2. Ruta Chișinău 10.10 – Vulcănești 16.20, atribuită spre deservire S.R.L. 
„Chicu-Trans”, se solicită prelungirea pînă la Cișmichioi (10.20), cu 
modificarea orei din Chișinău de la 10.10 la 17.55 şi includerea 
operatorului de transport Î.S. "Servicii Transport Auto". 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         175*0,3 = 52,5 
                                 175 + 52,5 = 227,5 > 217  
    În intervalul de timp solicitat, prin punctele incluse în proiectul 
graficului de circulaţie înaintat există rutele: 
Chişinău 17.05  (Comrat 19.35) – Taraclia 07.00 prin Congaz şi Svetîi 

 



 

(S.R.L. „Versand Prim”); 
Chișinău  06.45 – Etulia 10.55 prin Vulcăneşti, Ciumai, Chirilovca, 
Aluatu (S.R.L.,,Roa Consulting Auto”); 
Chişinău 17.05  (Comrat 19.35) – Taraclia 07.00 prin Congaz şi Svetîi 
(S.R.L. „Versand Prim”); 
Ceadîr-Lunga 07.30 – Vulcănești 10.50 (Ciumai 11.38, Chirilovca 11.45, 
Aluatu 11.56)  (Î.I.,,Coltuclu Mihai”); 
Tiraspol 15.30 (Congaz 19.39, Vulcăneşti 21.03) – Etulia 07.40 (S.R.L. 
„Cişmitrans”); 
Chișinău 07.15 – (Congaz 12.57) Copceac 12.00 (S.R.L.,,Chicu Trans”). 

     Ţinem să menţionăm, că conform ordinului MEI nr.237 din 30.11.2020,  
au fost instituite, începând cu 01 decembrie 2020 pînă la 15 februarie 2023, 
restricţii temporare la modificarea programului de transport rutier 
interraional, cu excepţia modificărilor prevăzute în art.37 alin. (1) lit. b), b1), 
d), e), f) şi g) al CTR. 
    Astfel, articolele menţionate nu prevăd deservirea în comun a 
rutelor/curselor. 

3.  Cererea S.R.L. „Auto Grup 
Trans”, privind includerea 
punctului intermediar de 
staţionare  Lărguța 
intersecţie  la ruta Chişinău 
13.20 – Cîrpești 05.00  
(01/11765 din 28.12.2020) 

   Conform graficului de circulaţie înaintat, se solicită includerea în graficul 
de circulaţie a rutei Chişinău 13.20 – Cîrpești 05.00 a punctului intermediar 
Lărguța intersecţie (15.45).  
   Punctul Lărguța intersecţie nu există în reţeaua rutelor regulate. Astfel, nu 
este cunoscută distanţa pe sectorul de drum Tătărășeni – Lărguța+ – 
Porumbești, pentru care va fi necesar prezentarea actului de măsurare. 
   Totodată, la modificarea orelor de plecare din punctele intermediare, orele 
de plecare propuse se vor suprapune cu orele de plecare la rutele existente: 
- Chișinău 13.00 (Mereșeni 14.00, Sărata Nouă 15.01, Iargara PC 15.15, 
Iargara + 15.31, Pleșeni 15.35, Hănășeni 15.40, Porumbești 15.48, Cania + 
15.56, Cantemir 16.15) – Baimaclia 06.00 (Î.I.,,Moisei Vasile”); 
Chișinău 13.05 (Mereșeni 14.10, Sărata Galbenă 14.21; Cneazevca 14.39, 
Sărata Nouă 15.13) – Cahul 09.05 (Î.S. „Servicii Transport Auto”); 
- Chișinău 08.20 - Leova 06.00 (Sărata Nouă 06.19, Cneazevca 06.52, 
Sărata Galbenă 07.10, Mereșeni 07.21) (S.A.,,BTA-25”); 
- Chișinău 12.50 (Sărata Nouă 14.55) – Giurgiulești 05.00, (S.R.L.,,Aric 

 



 

AFS”); 
Chişinău 13.25 (Sărata Galbenă 14.22, Sărata Nouă 15.05) – Etulia 06.00 
prin Cantemir (Î.S. "Servicii Transport Auto"); 
- Chișinău 13.15 (Mereșeni 14.25, Sărata Galbenă 14.40, Cneazevca 14.58, 
Sărata Nouă 15.32) - Leova 08.40 (S.A.,,BTA-25”); 
- Cantemir 05.00 (Porumbești 05.15, Tătărești 05.19, Hănăseni 05.24; 
Iargara 05.48, Sărata Nouă 06.01; Cneazevca 06.33; Sărata Galbenă 06.51; 
Mereşeni 07.02) – Chișinău 11.45 (S.A.,,BTA-26”); 
- Chișinău 15.00 - Orac 06.00 (Sărata Galbenă 06.49 , Mereșeni 07.00) 
(S.A.,,BTA-25”); 
- Chişinău 14.50 – Tomai 06.30 (Cneazevca 07.09, Mereşeni 07.38) (SA 
„BTA-25”); 
- Caracui 06.30 ( Mereșeni 06.48) – Chișinău 10.35 (Î.I.,,Chironda Mihail”); 
- Chișinău 12.30 (Tătărești 15.22, Porumbești 15.27) – Cantemir 08.10  
(S.R.L. „Auto Grup Trans”); 
- Chişinău 15.30 – Beştemac 06.00 (Sărata Galbenă 07.20, Mereşeni 07.31) 
(SA „BTA-25”);  
-	Șamalia 05.20  (Iargara 06.23) Chișinău 16.35 (S.A.,,BTA-26”); 
- Caracui 06.30 (Sărata Galbenă 06.37, Mereşeni 06.48) – Chişinău 10.35 
(Î.I. „Chironda Mihail”). 

4.  Cererea Î.I. „Leah 
Dumitru” privind 
modificarea orei de plecare 
din Cahul  de la 12.00 la 
11.45 la ruta Basarabeasca 
07.00 – Cahul 12.00  
(01/11931 din 31.12.2020) 

    Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită 
modificarea orei de plecare din Cahul de la 12.00 la 11.45. 
     În intervalul de timp solicitat, prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există rutele: 
Giurgiulești 09.40 (Cahul 11.20) – Chișinău 19.30 prin Zîrneşti, Goteşti, 
Cantemir (S.R.L. „Paolcaz”); 
Cahul 11.30 – Cantemir 12.30 prin Rou, Zîrneşti, Goteşti (S.A. „PAT-8”); 
Cahul 11.45 – Larga Veche 07.20 prin Roşu, Zîrneşti (S.A.„PAT-8”); 
Cahul 12.00 – Chișinău 17.00 prin Roşu, Zîrneşti, Goteşti, Cantemir (Î.S. 
„Servicii Transport Auto”). 

 

5.  Cererile SA „Baza 
Autofar” şi S.R.L.,,Expres 
DorAuto” privind 

Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintate, se solicită modificarea 
orei de plecare din Coșcalia de la 05.40 la 08.30. 
   Localitatea Coșcalia este deservită de rutele: 

 



 

modificarea orei de plecare 
din Coșcalia de la 05.40 la 
08.30 la ruta Chişinău 
11.30 – Coșcalia 05.40  
(01/11 din 04.01.2021) 
(01/12 din 04.01.2021) 

Chişinău 11.30 – Coşcalia 05.40 (SA „Autofar”, S.R.L. „ExpresDorAuto”); 
Chișinău 13.30 – Coșcalia 06.45 (S.R.L.,,Transbus-Nic”); 
Chișinău 14.45 – Plop 07.20 (Coșcalia 07.37) (SA „BTA-36”); 
Căuşeni 15.10; 12.15 – Coşcalia 06.00; 07.34 (SA „BTA-36”). 
    Prin localitatea  Cîrnăţenii Noi, în intervalul de timp apropiat există ruta: 
Baimaclia 07.20 (Cîrnățenii Noi 08.00) – Chișinău 17.10 (S.R.L. 
„Riacomtrans”). 
     Din Căinari (09.01) direcția Chișinău, în intervalul de timp 08.00 – 
10.00: 
08.05 Opaci – Chișinău (S.R.L. „Promanagement MGC”); 
08.09 Plop – Chișinău (SA „BTA-36”); 
10.00 Căinari – Chișinău (S.A.,,PA-1”). 

6.  Cererea S.R.L. „Paolcaz” 
privind operarea 
modificărilor la cursele: 
1. Chișinău 19.30 – 
Giurgiulești 09.40 
2. Chișinău 19.40 – Văratic 
06.05 
 (01/64 din 05.01.2021) 

1. Conform proiectului graficului de circulaţie înaintat, la ruta Chişinău 
19.30 – Giurgiuleşti 09.40, se solicită includerea staţionării în Leova 
(12.45), fără modificarea orelor de plecare existente. 
În intervalul de timp solicitat, din Leova direcția Chișinău există: 
Cahul 10.25 (Leova 12.30) – Chișinău 17.30 (Î.S.„Servicii Transport 
Auto”); 
Cahul 10.50 (Leova 12.34) – Chișinău 05.45 (Î.S.„Servicii Transport 
Auto”). 

2. Conform graficului de circulaţie înaintat, la cursa Chişinău 19.40 – 
Văratic 06.05, se solicită modificarea orei de plecare din Văratic de la 
06.05 la 06.00, cu stabilirea staţionării în Puhoi 6 minute şi fără 
modificarea orelor de plecare din punctele intermediare. 
Localitatea Văratic este deservită de ruta: 
Chișinău 10.40, 16.00 – Văratic 07.50, 11.10 (S.R.L.,,Citius Grup”);  
Chișinău 17.30, 12.25 – Văratic 15.15, 17.30 (S.R.L.,,Paolcaz”); 
Chișinău 09.30 – Văratic 08.15 (S.R.L.,,Citius Grup” , S.R.L.,,Paolcaz”). 
Din  localitatea intermediară Puhoi (06.08) direcția Chișinău există: 
Puhoi 05.53, 06.23 – Chișinău 06.50; 07.50 (S.R.L.,,Citius Grup”). 

  

7.  Cererea Î.I. „Pometco 
Dmitri” privind excluderea 
punctului intermediar de 

1. La cursa Chişinău 10.30 – Copceac 05.00, se solicită excluderea 
punctului intermediar Hîncești GA, fără modificarea orelor de plecare 
existente şi stabilirea staţionării în Taraclia direcţia Copceac 1 min (la 

 



 

staționare Hîncești GA la 
ruta Chişinău 10.30 – 
Copceac 05.00 şi Chişinău 
15.15 – Copceac 05.40 
 (01/159 din 11.01.2021) 

moment staţionarea este de 6 minute) cu modificarea orei de plecare de 
la 14.20 la 14.15. 
Din Taraclia direcţia Copceac în intervalul de timp solicitat rute/curse nu 
există.     

2. La cursa Chişinău 15.15 – Copceac 05.40, se solicită excluderea 
punctului intermediar Hîncești GA, fără modificarea orelor de plecare 
existente şi stabilirea staţionării în Taraclia direcţia Copceac 1 min (la 
moment staţionarea este de 6 minute) cu modificarea orei de plecare de 
la 19.05 la 19.00 şi modificarea orei de plecare din Comrat de la 07.15 la 
07.17. 
Din Taraclia direcţia Copceac în intervalul de timp solicitat rute/curse nu 
există. 

      Din Comrat direcţia Cimișlia  în intervalul de timp 06.45 – 07.50 există 
rutele: 
06.50 Ceadâr-Lunga – Chișinău (S.R.L. „Sarvalteh-Auto”); 
06.55 Cairaclia – Chișinău  (S.A. „BTA-23”);   
07.15 Vulcănești – Chișinău (S.A.,,BTA-2 Timpul”); 
07.25  Ceadîr-Lunga – Tiraspol  (Î.I.,,Coltuclu Mihai”); 
07.30 Baurci – Chișinău (Î.I.,,Coltuclu Mihai”); 
07.36 Câietu – Chișinău  (S.R.L.,,Aric AFS”).   

8.  Cererea S.R.L. 
„Cişmitrans” privind 
includerea staţionării în 
Vulcăneşti pentru cursa 
retur la ruta Tiraspol 15.30 
– Etulia 07.40 
 (01/160 din 11.01.2021) 

    Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintat, se solicită includerea 
staţionării în Vulcăneşti (08.20)  pentru cursa retur (direcţia Comrat) la ruta 
Tiraspol 15.30 – Etulia 07.40 
       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 pe sectorul Vulcăneşti – Etulia la cursa tur (56 minute) 
nu corespunde cu timpul de parcurgere la cursa retur (34 minute), astfel nu 
este posibil de menţinut orele stabilite în proiectul graficului de circulaţie 
înaintat. 
     Din Vulcăneşti direcţia Comrat în intervalul de timp 07.40 – 09.00 există: 
 07.50 Vulcănești – Chișinău (SNC „Popazoglo”); 
08.37 Etulia – Tiraspol fără staţionare (S.R.L. „Cişmitrans”) solicitată spre 
modificare la 08.20 cu stabilirea timpului de staţionare. 

 



 

     Din Cișmichioi (07.48) direcția Vulcănești există: 
Etulia Nouă 07.05 (Cișmichioi 07.27) – Vulcănești 06.20 (S.A.,,BTA-2 
Timpul”);  
Cişmichioi 07.45 – Vulcănești 08.30 (S.R.L. "DiodorAuto"). 

9.  Cererea S.R.L. „Versand-
Prim” privind modificarea 
orei de plecare din Taraclia 
de la 05.45 la 08.10 și 
includerea punctelor de 
staționare Chirsova, 
Beșalma+, Balabanu+ la 
ruta Taraclia 05.45 – 
Chişinău 14.30 
(01/162 din 11.01.2021) 

   Conform cererii şi graficului de circulaţie înaintat, se solicită modificarea 
orei de plecare din Taraclia de la 05.45 la 08.10 la ruta Taraclia 05.45 – 
Chişinău 14.30 și includerea punctelor de staționare Chirsova, Beșalma+, 
Balabanu +. 
    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 (193 minute) nu corespunde cu timpul de parcurgere 
la cursa retur (165 minute), astfel nu este posibil de menţinut orele stabilite 
în proiectul graficului de circulaţie înaintat. 
     Totodată punctul Beșalma intersecţie nu există în reţeaua rutelor 
regulate. Astfel, nu este cunoscută distanța pe sectorul de drum Chirsova – 
Beşalma intersecţie – Samurza intersecţie, pentru care va fi necesar 
prezentarea actului de măsurare. 
      În intervalul de timp solicitat prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chișinău 14.20 – Congaz 05.45 prin Chirsova (S.A.,,Garant Auto”); 
Chișinău 14.40 – Vulcănești 07.50  (Chirsova 09.39) (S.N.C.,,Popazoglo”); 
Cahul  12.20 – Valea Perjei 06.30 (Taraclia 07.55) prin Balabanu+ 
(S.R.L.,,Auto-Danu”). 

 

10.  Cererea SA „BTA-23” 
privind modificări la rutele: 
1. Tiraspol 11.00 – Baurci 
05.20 
2. Tiraspol 12.20 – 
Copceac 06.10 
3. Chişinău 13.20 – 
Cairaclia 05.00 
(01/161 din 11.02.2021) 

1. Se solicită prelungirea rutei Tiraspol 11.00 – Baurci 05.20 pînă la 
localitatea Copceac (04.00), cu includerea punctelor Corten, Cazaclia şi 
Taraclia, fără modificarea orelor de plecare din punctele existente. 
În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 

                                         161 * 0,3 = 48,3 
                                 161 + 48,3 = 209,3 < 211 
Din Tiraspol spre localitatea Copceac există serviciile: 

Tiraspol 05.50 – Copceac 12.30 (S.R.L. „Vi-Avto”); 

 



 

Tiraspol 12.20 – Copceac 06.10 (SA „BTA-23”) se solicită a fi 
modificată în ruta Tiraspol 12.20 – Vulcăneşti 06.00. 
Prin localităţile incluse în proiectul graficului de circulaţie, în intervalul 
de timp solicitat există: 
Chişinău 12.45 (Taraclia 16.12) – Cairaclia 04.05 (Copceac 04.30) 
(S.R.L. „Chicu-Trans”); 
Taraclia 13.35 – Tvardiţa 15.15 (Corten 16.02) (expusă la concurs). 

2. Se solicită modificarea rutei Tiraspol 12.20 – Copceac 06.10 prin: 
excluderea punctelor Taraclia, Copceac şi cu includerea punctelor 
Burlăceni, Vulcăneşti, includerea staţionării în Congaz la cursa tur, fără 
modificarea orelor de plecare din punctele existente. 
Astfel, fiind stabilită o rută nouă Tiraspol 12.20 – Vulcăneşti 06.00. 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         193 * 0,3 = 57,9 
                                 193 + 57,9 = 250,9 > 215 
Prin localităţile incluse în proiectul graficului de circulaţie, în intervalul 
de timp solicitat există: 
Chişinău 12.50 (Comrat 15.35, Congaz 16.05) – Vulcăneşti 05.00 (SA 
„BTA-2 Timpul”); 
Comrat 15.30 – Congaz 14.30 (Î.I. „Stanciu Olga”). 

3. La ruta Chişinău 13.20 – Cairaclia 05.00, se solicită excluderea punctului 
intermediar de staţionare Hînceşti (tur/retur). 
În urma examinării graficului de circulaţie, s-a constatat că la cursa retur 
se modifică ora de plecare din Comrat de la 06.55 la 07.00 (majorarea 
staţionării de la 5 min la 10 min). 
În intervalul de timp 06.30 – 07.30 din Comrat direcţia Cimişlia există: 
06.30 Congaz – Chişinău (SA „Garant-Auto”); 
06.35 Copceac – Chişinău (Î.I. „Pometco Dmitri”); 
06.50 Ceadâr-Lunga – Chişinău (S.R.L. „Saralteh Auto”, SA „BTA-24”); 
06.55 Cairaclia – Chişinău (SA „BTA-23”); 
07.15 Vulcăneşti – Chişinău (SA „BTA-2 Timpul”); 



 

07.15 Copceac – Chişinău (Î.I. „Pometco Dmitri”); 
07.25 Ceadâr-Lunga – Tiraspol (S.R.L. „Vi-Avto”, Î.I. „Coltuclu M.”); 
07.30 Baurci – Chişinău (Î.I. „Coltuclu M.”). 

11.  Cererea S.R.L. „Dever-
Trans” privind prelungirea 
rutei Chişinău 13.35 – 
Capaclia 06.35 pînă la 
Haragîș (17.16)  
(01/360 din 15.01. 2021) 

    Conform graficului de circulaţie înaintat la ruta Chişinău 13.35 – Capaclia 
06.35 se solicită: 
- prelungirea pînă la Haragîș,	cu	stabilirea	orei	de	plecare	17.16; 
- excluderea staționării în Hîncești GA pentru cursa retur; 
- includerea localității Cuporani; 
- includerea staționării în Cneazevca la cursa tur. 
   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 urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         109 * 0,3 = 32,7 
                                 109 + 32,7 = 141,73 > 115 
   Localitatea Haragâş este deservită de rutele: 
Chişinău 17.10 – Haragâş 05.41 (S.R.L. „Dever-Trans”); 
Cantemir 12.00 – Haragâş 07.10 (SA „BTA-26”); 
Haragâş 07.00 – Comrat 10.45 (S.R.L. „Dever-Trans”). 
      În intervalul de timp solicitat prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chişinău 13.15 – Leova 08.40 prin Cneazevca  (SA „BTA-25”); 
Basarabeasca 06.05 – Cahul 14.00 (Cociulia 16.53) prin Vişniovca (S.R.L. 
„Eurovasgrup Trans”): 

 

12.  Cererea S.R.L. „Roa 
Consalting Auto” privind 
includerea punctelor 
intermediare de staţionare 
la ruta Chișinău 06.15 – 
Cahul 12.00 
(01/362 din 15.01.2021) 

     Conform graficului de circulație înaintat la ruta Chișinău 06.15 – Cahul 
12.00 se solicită includerea punctelor intermediare de staţionare: Ciucur-
Mingir, Aluatu, Chirilovca, Ciumai, Musaitu, Budăi, Carbalia+, Dermenji. 
   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 urma includerii localităţilor nominalizate, se majorează distanţa rutei 

 



 

de la 181 km la 191 km. 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse nu depăşeşte 30% din lungimea sa 
iniţială. 
                                         181 * 0,3 = 54,3 
                                 181 + 54,3 = 235,3 > 191  
      În intervalul de timp solicitat prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Chișinău 07.55 - Ceadîr-Lunga 12.50 (Ciucur-Mingir 14.42) (S.R.L.,,Aric 
AFS”); 
Chișinău 07.15 (Ciucur-Mingir 08.54) – Copceac 12.00 prin Comrat, 
Congaz, Balabanu+ (S.R.L.,,Chicu-Trans”); 
Cahul 12.00 – Carbalia 07.30 prin Ciumai, Musaitu, Budăi (Î.I. „Pometco 
Dmitri”). 
    În urma examinării graficului de circulaţie înaintat, s-a constatat că la 
serviciul Chişinău 06.15 – Cahul 12.00, este posibil de inclus staţiile publice 
Aluatu, Chirilovca, Carbalia şi Dermenji. 

13.  Cererea S.R.L. „Chicu-
Trans” prelungirea  
serviciului Chișinău 08.40 
– Vulcănești 14.45 pînă la 
Giurgiulești 14.15  
(01/1378 din 15.01.2021) 
  
Solicitarea Primarului mun. 
Comrat privind necesitatea 
deplasării din Comrat spre 
localitatea Giurgiulești  
(01/455 din 19.01.2021) 

Conform proiectului graficului de circulație înaintat la cursa Chișinău 08.40 
– Vulcănești 14.45 se solicită: 
- prelungirea pînă la Giurgiulești, cu stabilirea orei de plecare 14.15; 
- excluderea punctelor intermediare Hîncești1+, Hîncești2+, Aluatu, 
Chirilovca, Ciumai; 
- excluderea staționărilor în localitățile Congaz, Chirsova pentru cursa retur; 
- includerea punctelor de staţionare Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa, 
Slobozia Mare şi Cîșlița-Prut. 
    În urma examinării proiectului graficului de circulaţie înaintate, s-a 
constatat că lungimea rutei propuse depăşeşte 30% din lungimea sa iniţială. 
                                         175 * 0,3 = 52,5 
                                 175 + 52,5 = 227,5 < 237 
    Din Chișinău spre localitatea Giurgiulești există rutele: 
Chişinău 12.50; 15.30; 14.15; 12.00 – Giurgiuleşti 05.00; 05.45; 07.20; 
04.30 prin Cahul (S.R.L. „Aric AFS”, S.R.L. „Exclusiv Auto”, Î.S. "Servicii 
Transport Auto"); 

 



 

Chişinău 08.00 – Giurgiuleşti 16.00 prin Cahul (Î.S. "Servicii Transport 
Auto"); 
Chişinău 19.30 – Giurgiuleşti 09.40 prin Cahul (S.R.L. „Paolcaz”). 
      În intervalul de timp solicitat prin localităţile incluse în proiectul 
graficului de circulaţie există: 
Cahul 12.45 (Slobozia Mare 13.36, Cîşliţa-Prut 13.40) – Giurgiuleşti 08.00 
(S.R.L. „Elit-Trans-Auto”); 
Cahul 11.45 – Giurgiuleşti 14.00 prin Slobozia Mare şi Cîşliţa-Prut (SA 
„PAT-8”); 
Carbalia 07.30 – Cahul 12.00 (Lebedenco 12.19, Pelinei 12.26) prin 
Vulcăneşti (Î.I. „Pometco Dmitri”); 
Cahul 13.00 (Lebedenco 13.19, Pelinei 13.26, Gavanoasa 13.42) – 
Vulcăneşti 16.15 (SA „PAT-8”); 
Cahul 16.45 – Alexandru Ioan Cuza 14.40 (Vulcăneşti 15.20) prin 
Gavanoasa, Pelinei, Lebedenco (S.R.L. „Elit-Trans-Auto”); 
Bender 07.05 – Cahul 14.40 (Svetlîi 16.10) prin Congaz, Comrat, Cimişlia 
(SA „CA-2836”). 

 


