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Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 

 

 

ORDIN 

Nr.__355_______  din  “_27_” _____12________2019 

mun. Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea condițiilor minime de  

clasificare pe categorii de confort a autobuzelor/ 

autocarelor în vederea includerii acestora în  

programele de transport rutier raionale și interraional 
 

 

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. f) şi art. 37 alin. (1) lit. g) ale Codului 

transporturilor rutiere nr. 150/2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 247 – 248 din 

15.08.2014, art. 568), Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, 
 

 

ORDON: 
 

 

1. Se aprobă Instrucțiunea privind clasificarea autobuzelor/autocarelor pe categorii de 

confort (se anexează). 

2. Autobuzele/autocarele notificate la Autoritatea Administrativă ,,Agenția Națională 

Transport Auto” (în continuare Agenţia) după data de 01.02.2020, vor fi admise la 

deservirea serviciilor regulate interraionale și raionale, doar după încadrarea acestora în 

categorie de confort. 

3. În cazul autobuzelor/autocarelor înregistrate în Registrul operatorilor de transport 

rutier, ținut de Agenție, clasificarea pe categorii de confort se va realiza în baza unui grafic 

eșalonat începând cu data de 01.02.2020 până la data de 01.10.2020, cu respectarea 

următoarelor termene și criterii: 

1) până la data de 01.04.2020 – nu mai puțin de 1/3 din autobuzele/autocarele 

operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și 

interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort; 

2) până la data de 01.06.2020 - nu mai puțin de 2/3 de autobuzele/autocarele 

operatorului de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și 

interraionale, trebuie să treacă clasificarea pe categorii de confort. 

4. Operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și 

interraionale, vor expedia către Agenție graficele individuale privind clasificarea pe 

categorii de confort conform pct. 3, cu indicarea numărului de înmatriculare a vehiculului, 

până la data de 01.02.2020. 
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5. Neprezentarea în termen a graficului specificat la pct. 4, va echivala cu 

obligativitatea de a avea clasificate pe categorii de confort toate autobuzele/autocarele 

operatorului de transport rutier respectiv, începând cu data de 01.02.2020. 

6. Nerespectarea termenelor specificate la pct. 3, se va echivala cu neîncadrarea 

autobuzelor/autocarelor respective în nici o categorie de confort și va duce la excluderea 

autobuzelor/autocarelor respective de la deservirea serviciilor regulate raionale și 

interraionale. 

7. Agenția în termen de până la data de 01.02.2020, va efectua modificări în Sistemul 

Informațional Automatizat ”Autotest” (în continuare Sistem), în vederea includerii 

clasificării categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor, precum și va informa agenții 

economici care desfășoară activitatea de inspecție tehnică periodică și va publica prezentul 

ordin pe pagina web oficială. 

8. Agenția și/sau, după caz, autoritățile administrației publice locale ale raioanelor, 

după recepționarea informației de la operatorii de transport, urmează să includă categoria de 

confort în Programele de transport rutier interraional și raionale respective.  

9. Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii, va asigura plasarea prezentului ordin pe pagina web oficială a ministerului, 

la domeniul ”Transporturi”, rubrica ”Ordine”. 

10. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Iulian 

POSTICĂ, Secretar de Stat. 

11. Agenția va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

12. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

 

 

 

Ministru  Anatol USATÎI 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Aprobată prin ordinul ministrului economiei și  

infrastructurii nr. _____ din ________________ 
 

Instrucțiunea privind clasificarea autobuzelor/autocarelor pe categorii de confort 

 

1. Prezenta Instrucțiune are ca scop stabilirea condițiilor și criteriilor pe baza cărora 

se eliberează certificatele de clasificare pe categorii de confort acordate autobuzelor/ 

autocarelor destinate transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

raionale și interraionale, în vederea deservirii acestora numai cu autobuze/autocare, 

clasificate pe categorii de confort, conform prevederilor art. 63 alin. (1) al Codului 

transporturilor rutiere nr. 150/2014. 

2. Clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor se efectuează de 

către experții stațiilor de inspecție tehnică a vehiculelor rutiere, autorizate pentru genul de 

activitate prevăzut în art. 129 alin. (1) lit. f) al Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014, 

pentru toate autobuzele/autocarele înmatriculate în Republica Moldova, deținute de către 

operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate raionale și interraionale, în 

conformitate cu prezenta Instrucțiune. 

3. Experții stațiilor de inspecție tehnică, verifică criteriile de clasificare a categoriilor 

de confort ale autobuzelor/autocarelor (conform anexei nr. 1 la prezenta Instrucțiune) și 

introduc datele (conform anexei nr. 3 la prezenta Instrucțiune) în Sistem, într-un modul 

aferent raportului de inspecție tehnică periodică al autobuzului/autocarului respectiv, 

inclusiv cu anexarea fotografiilor, pentru monitorizarea procesului tehnologic și asigurarea 

schimbului informațional cu Agenția.  

4. Orice verificări de clasificare a categoriei de confort al autobuzului/autocarului 

urmează a fi incluse în Sistem, cu introducerea obligatorie a datelor din anexa nr. 3 la 

prezenta Instrucțiune. 

5. Informația fotografică trebuie să fie clară și să cuprindă starea interioară a 

scaunelor, pardoselii, plafonului și exteriorului, precum și date vizibile privind respectarea 

distanțelor între scaune. 

6. La data programată pentru verificarea autobuzelor/autocarelor, proprietarul 

acestora va prezenta dovada achitării tarifului aferent, în original certificatul de 

înmatriculare și raportul inspecției tehnice periodice valabil. Tariful pentru verificarea 

criteriilor de clasificare a categoriilor de confort ale autobuzelor/autocarelor, va fi aprobat 

prin ordinul ministrului economiei şi infrastructurii. 

7. În cazul corespunderii criteriilor verificate de clasificare a categoriilor de confort 

ale autobuzului/autocarului, expertul stației de inspecție tehnică include în Sistem, unul din 

comentariile „Corespunde categoriei de confort I” sau „Corespunde categoriei de confort 

II”. 

8. În cazul necorespunderii criteriilor verificate nici unei categorii de clasificare, 

expertul stației de inspecție tehnică include în Sistem comentariul „Nu corespunde”. 

9. În cazul corespunderii criteriilor verificate de clasificare a categoriilor de confort 

ale autobuzului/autocarului, Agenția eliberează certificatele de clasificare, în termen de cel 

mult 5 de zile lucrătoare de la data verificării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 

la prezenta Instrucțiune. 



 
 
 

10. Certificatele de clasificare pe categorii de confort se eliberează numai 

autobuzelor/autocarelor care îndeplinesc cumulativ condițiile obligatorii corespunzătoare 

uneia dintre categoriile de confort, ale căror criterii de clasificare sunt prezentate în anexa 

nr. 1 la prezenta Instrucțiune. 

11. Certificatele de clasificare pe categorii de confort se eliberează numai 

autobuzelor/autocarelor și urmează a fi păstrate la bordul acestora. 

12. Certificatele de clasificare pe categorii de confort ale autobuzelor/autocarelor au 

termenul de valabilitate un an calendaristic, de la data emiterii acestora. Valabilitatea 

acestora poate fi prelungită pe durate de câte un an, în urma reverificării criteriilor 

prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Instrucțiune. 

13. Cu cel puțin 30 de zile până la data expirării valabilității certificatului de 

clasificare a categoriei de confort, proprietarul autobuzului/autocarului trebuie să solicite 

prelungirea valabilității acestuia. Prelungirea valabilității certificatului de clasificare a 

categoriei de confort se acordă în rezultatul verificării autobuzului/autocarului, dacă acesta 

îndeplinește condițiile și criteriile de clasificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 

Instrucțiune. 

14. În cazul în care în procesul verificării criteriilor pentru prelungirea valabilității 

certificatului de clasificare a categoriei de confort, se constată că autobuzul/autocarul nu 

mai satisface criteriile de clasificare, se solicită remedierea deficiențelor constatate, în 

termen de până la 30 de zile de la data constatării divergenților. În situația în care în 

termenul menționat nu au fost înlăturate divergențele, certificatul de clasificare a categoriei 

de confort urmează a fi anulat. 

15. Se admit în procesul verificării criteriilor de clasificare a categoriilor de confort 

ale autobuzelor/autocarelor, numai vehiculele care sunt în stare tehnică bună, după 

următoarele criterii de apreciere: 

a) exterior – stare generală bună, în special absența coroziunii pe elementele 

constructive, capacele portbagajului și cele de acces să fie bine fixate, iar încuietorile să fie 

funcționale; 

b) interior – stare generală bună, în particular scaunele, cotierele în stare bună (fără 

deșirări și rupturi), învelișul de pe podea și de pe plafon nedeteriorat, capacele podelei să 

fie etanșe și bine fixate; 

c) curățenie – în mod deosebit învelișul scaunelor, învelișul interior, perdelele și 

parasolarele. 

16. Agenția verifică informația din Sistem, inclusiv fotografiile, privind autobuzele/ 

autocarele supuse clasificării, în cazul existenței unor bănuieli rezonabile sau în cazul 

includerii unei informații neconforme. 

17. În situațiile prevăzute la pct. 16 al prezentei Instrucțiuni, Agenția poate solicita 

prezentarea, în termen de 5 zile, a autobuzului/autocarului la sediul Agenției în vederea 

verificării corespunderii criteriilor de clasificare a categoriei de confort. 

18. Dacă rezultatul verificărilor este neconform, deținătorul autobuzului/autocarului 

poate solicita o repetare a verificărilor, în termen de 30 de zile de la data precedentei 

verificări, în cadrul tarifului achitat anterior, după ce a remediat neconformitățile stabilite 

anterior și datele incluse în Sistem. În cazul depășirii termenului de 30 de zile, solicitantul 

urmează se achite tariful integral. 



 
 
 

19. În afară cazului menționat la pct. 14 al prezentei Instrucțiuni, Agenția poate 

retrage certificatul de clasificare a categorie de confort, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător, în următoarele situații: 

a) modificarea constructivă a autobuzului/autocarului, constatată în procesul de 

verificare de către expertul stației de inspecție tehnică sau de către Agenție, în partea ce 

ține de afectarea modului de îndeplinire a criteriilor de clasificare a categoriei de confort, 

care au servit temei pentru obținerea certificatului; 

b) includerea în Sistem a unor informații false privind clasificarea categoriei de 

confort al autobuzului/autocarului. 

20. Colaboratorii Agenției sunt în drept să rețină certificatul de clasificare a 

categoriei de confort a autobuzului/autocarului, în conformitate cu prevederile Legii  

nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, 

dacă se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile de clasificare. 

21. În cazul în care autobuzul/autocarul, nu mai îndeplinește criteriile pentru care a 

obținut clasificarea categoriei de confort, proprietarul nu are dreptul să îl utilizeze pentru 

transportul rutier de persoane prin servicii regulate interraionale și raionale, până la 

remedierea defecțiunilor constatate. 

22. Contestațiile privind retragerea clasificării categoriei de confort, se adresează 

Agenției, iar decizia luată în soluționarea contestației poate fi atacată în instanța 

judecătorească. 

23. Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare a categoriei de confort, 

urmează a fi comunicată imediat Agenției, care va elibera gratuit în termen de o zi 

lucrătoare un duplicat al acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexa nr. 1 la Instrucțiunea privind clasificarea  

autobuzelor/autocarelor pe categorii de confort 
 

 

 

 

CRITERII 

de clasificare a autobuzelor/autocarelor conform categoriei de confort 

 

 

 

         Categoria II     Categoria I 

 

Spațiul* dintre scaune, cm      min. 60 min. 65 

Spațiul dintre scaunele amplasate față în față, cm              min. 125 min. 130 

Înălțimea** minimă a spătarului, cm     min. 50 min. 52 

Cotiere         -   + 

Scaune moi, tapițate       +   + 

Dispozitive parasolare (storuri și/sau perdele)   -   + 

Aparat condiționat aerul salon         

sau sistem de ventilare forțată                  -   + 

Încălzire salon-radiatoare în salon sau aparat 

autonom de încălzire       -   + 

Portbagaj interior pentru bagaje de mâna    +   + 

Portbagaj separat de salonul vehiculului    -   + 

Iluminare interioară       +   + 

Iluminare interioară individuală     -   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 

*-măsurarea distanței minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, scaunul fiind în 

poziția de bază. Pentru primele rânduri de scaune situate în spatele unui perete măsurarea se face între perete și 

punctul fix de referință al scaunului, distanța minimă fiind redusă cu 30 mm. 

**-înălțimea minimă a spătarului se măsoară cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ în măsurarea 

înălțimii. 



 
 
 

Anexa nr. 2 la Instrucțiunea privind clasificarea  

autobuzelor/autocarelor pe categorii de confort 

 

 

 

 

 

 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ TRANSPORT AUTO 

 

 

 

 

CERTIFICAT* 

 

DE CLASIFICARE A AUTOBUZULUI/AUTOCARULUI 

CONFORM CATEGORIEI DE CONFORT 

 

 

Autobuzul/autocarul de modelul _____________________________________________, 
        (denumirea) 

Codul VIN ______________________________________________________________,  

 

Nr. de înmatriculare_______________________________________________________,  

 

La data examinării de către expertul __________________________________________, 
(numele/prenumele) 

Angajat al stației de inspecție tehnică __________________________________________, 
(denumirea) 

Situată la adresa __________________________________________________________, 
   (adresa fizică) 

 

Corespunde cerințelor categoriei de confort ________________(clasa categoriei în litere). 

Autobuzul/autocarul a fost supus examinării la data de ____________________________. 

 

 Certificatul este valabil până la data de _______________. 

  

 Semnătura/ștampila autorității ______________________. 

  

 

 

 

 

 

Notă: 

*-certificatul urmează a fi imprimat pe hârtie albă de format A4. 

 



 
 
 

Anexa nr. 3 la Instrucțiunea privind clasificarea  

autobuzelor/autocarelor pe categorii de confort 

 

 

 

 

DATELE 

care urmează să fie incluse obligatoriu de către expertul stației de inspecție tehnică în  

SIA „Autotest” în procesul de examinare al autobuzului/autocarului 

 

 

 

Modelul autobuzului/autocarului_____________________________________________  

Codul VIN _____________________________________________________________  

Numărul de înmatriculare__________________________________________________ 

Numele și prenumele proprietarului/denumirea companiei________________________  

Data examinării _________________________________________________________  

Numele/prenumele expertului ______________________________________________ 

Denumirea stației de inspecție tehnică ________________________________________ 

Adresa stației de inspecție tehnică ___________________________________________ 

Numărul de locuri (de facto/conform certificatului de înregistrare)________/_________ 

Spațiul dintre scaune, cm (se va indica cea mai mică distanță depistată) _____________  

Înălțimea spătarului (se va indica cea mai mică înălțime depistată) _________________ 

Scaunele sunt moi și tapițate (da/nu) _________________________________________ 

Dispozitive parasolare (storuri și/sau perdele) (se va indica există/nu există) __________ 

Portbagaj interior (se va indica există/nu există) ________________________________ 

Portbagaj separat (se va indica există/nu există) _________________________________ 

Iluminare interioară (se va indica există/nu există) _______________________________ 

Iluminare interioară individuală (se va indica există/nu există) _____________________ 

Încălzire salon (se va indica ”radiator salon” sau ”aparat autonom de încălzire” sau ”nu 

există”) _________________________________________________________________  

Cotiere (se va indica există/nu există) _________________________________________  

Concluzia examinatorului (se va indica ”corespunde categoriei de confort I” sau ”corespunde 

categoriei de confort II” sau ”nu corespunde”) _________________________________ 

 

           

  


