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Spre informare: Conform listei 
 
 
 
 
 

Prin prezenta, în contextul prevederilor pct. 6-7 din Dispoziția Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 9 din 10.03.2022, remitem anexat 

spre informare tarifele plafon care pot fi aplicate de operatorii de transport rutier 

începând cu data de 22.08.2022, pornind de la prețul mediu al produselor petroliere 

în perioada 13.08.2022 – 19.08.2022. 
 

Suplimentar, pentru o implementare mai eficientă a prevederilor Dispoziției 

prenotate, considerăm oportun de a publica aceste informații pe pagina Agenției 

pentru informarea operatorilor de transport rutier, autogărilor și călătorilor. 
 

Subsecvent, în contextul multiplelor adresări din partea călătorilor privind 

tarifele aplicate de operatorii de transport solicităm respectuos informarea acestora 

despre necesitatea de a plasa informația privind tarifele aplicate în interiorul 

unităților de transport. 
 
 
 
 

 

Secretar de Stat Mircea PĂSCĂLUȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ex.: Direcția Transport Rutier  
Tel.: 022 250-539 
Email: roadtransport@midr.gov.md  
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TARIFELE PLAFON 

care pot fi aplicate de operatorii de transport rutier 
 

 

Trafic interraional Tariful plafon, lei/km pentru un pasager  
   

Categoria de confort II 0,82  
   

Categoria de confort I 0,93  
   

Trafic raional Tariful plafon, lei/km pentru un pasager  
   

Categoria de confort II 0,92  
   

Categoria de confort I 1,03  
   

 

Prețul mediu pentru ultimele 7 zile, în perioada 13 august - 19 august 2022, 
a unui litru de motorină, conform datelor ANRE, este egal cu 25,72 lei/litru. 



Lista destinatarilor: 

 

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport 
Auto alexaoleg73@gmail.com 

 

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor 
utd_chisinau61@mail.ru 

 

Asociația Patronală a Transportatorilor și Serviciilor Auxiliare 
aptsa.rm@gmail.com 

 

Asociația Patronală a Profesioniștilor din Transporturi 
”Transportatorul” patronat.transport@gmail.com 

 

Congresul Autorităților Locale din 
Moldova info@calm.md 

 

Asociația Patronală a Transportatorilor Auto ”Nord” 
asociatianord@gmail.com 

 

S.R.L. ”Gările Auto Moderne”  

autogara@mtc.md 
 

S.C. ”Gara Nord” S.A. 
garanord@mail.ru 

 

Î.M. ”Orhei Transport” 
orhei.transport@gmail.com 

 

S.A. ”Baza de Transport Auto nr. 28” 
alexaoleg73@gmail.com 

 

S.R.L. ”Telautogar” 
alexeicarcea@mail.ru 

 

S.A. ”Baza de Transport Auto nr. 20” 
bta-20@mail.ru 

 

S.R.L. ”Pond-Trans” 
mihail.pop@transportlux.com 

 

S.A. ”RZ-Transcom” 
rz-transcom@mail.ru 

 

S.A. ”Baza de Transport Auto nr. 18” 
gara-auto-criuleni@mail.ru 

 

S.R.L. ”Cristehtrans” 
cristehtrans@gmail.com 

 

S.A. ”Baza de Transport Auto nr. 29” 
bazaauto29@mail.ru 
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