
 
O R D I N 

cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei şi Infrastructurii  
nr.28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacţie nouă a listelor  

de verificare pentru domeniile de control ale A.A.  
„Agenţia Naţională Transport Auto” 

  
nr. 140  din  06.06.2019 

  
Monitorul Oficial nr.223-229/1200 din 12.07.2019 

  
* * * 

În temeiul art.51 alin.(2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595) şi al pct.32 
din anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.379/2018 cu privire la controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2018, nr.133-141, art.421), 

ORDON: 
1. Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.28 din 01.02.2019 cu privire la 

aprobarea în redacţie nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. „Agenţia 
Naţională Transport Auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.38-47/277 din 
08.02.2019) se completează după cum urmează: 

la pct.1, tabelul se completează cu următoarea poziţie: 
  

7. Lista de verificare nr.7 a întreprinderilor care desfăşoară activitatea de autogară 7 

  
2. A.A. „Agenţia Naţională Transport Auto” va asigura publicarea prezentului ordin în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi-l va plasa pe pagina web oficială www.anta.gov.md. 
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, 

secretar de stat. 
  
MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII Chiril GABURICI 
   

Nr.140. Chişinău, 6 iunie 2019.  

  
  

Anexa nr.7 
la Ordinul 

nr.28 din 01.02.2019 
  

LISTĂ DE VERIFICARE nr.7 
al întreprinderilor care desfăşoară activitatea de autogară 

  
I. Numele, prenumele şi funcţiile inspectorilor care efectuează controlul 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
II. Persoana şi obiectul supus controlului:  
Denumirea persoanei ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  



Sediul juridic, cod fiscal ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acestuia 
  
__________________________________________________________________________________ 
  
Unitatea structurală/funcţională supusă controlului (denumirea) _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Sediul unităţii structurale/funcţionale adresa (de amplasare a obiectului) ________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
  
Codul fiscal şi alte date caracteristice ale unităţii (după caz) _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
III. Informaţii despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor1: 
  

Criteriul2 Informaţia 
curentă  

(deţinută de 
ANTA 
la data 
iniţierii 

controlului 

Gradul 
de risc 

Informaţia 
curentă  

este valabilă 
(se bifează  
dacă este 

cazul) 

Informaţia 
revizuită  
în cazul 

controlului  
(se 

completează  
dacă este 

cazul) 

Domeniul activităţii economice 
    

Mărimea persoanei/unităţii 
    

  
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiaşi 

control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului şi persoanei supuse controlului. 

  
  

IV. Lista de întrebări 
  

Nr. 
d/o 

Întrebări Referinţa 
legală 

Conformitatea Comentarii Punctajul 
atribuit Da Nu  N/c 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Întreprinderea este 

autorizată pentru activitatea 
de autogara? 

Art.86 alin.(1), 
art.88 alin.(2), 
cap.2 titlul III 
CTR 

    
20 

2 Întreprinderea este 
amenajată şi dotată cu 
edificiu, care include: casă 
de bilete, birou sau panou 
de informaţie, sală 
amenajată pentru 
persoanele aflate în 
aşteptare cu capacitatea de 
cel puţin 20 de locuri pe 
scaune, dispecerat, bloc 
sanitar, camera mamei şi 
copilului,camera de odihnă 
a şoferilor, camera de 
păstrare a bagajului, birou 
de mişcare? 

Art.87 alin.(1) 
lit.(a) CTR  
Pct.4.1., 4.4. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
20 



3 Întreprinderea este 
amenajată şi dotată cu 8 
unităţi de peron de 
îmbarcare/debarcare? 

Art.87 alin.(1) 
lit.(b) CTR  
Pct.4.2. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
20 

4 Întreprinderea este 
amenajată şi dotată cu 
cameră de bagaje? 

Art.87 alin.(1) 
lit.(c) CTR  
Pct.4.1. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
15 

5 Întreprinderea este 
amenajată şi dotată cu 
parcare pentru 14 vehicule 
rutiere? 

Art.87 alin.(1) 
lit.(d) CTR 

    
15 

6 La momentul controlului, 
întreprinderea dispune de 
manager de transport rutier 
responsabil pentru 
desfăşurarea activităţii de 
autogară posesor al 
certificatului de 
competenţă profesională, 
contractului de muncă 
respectiv şi de certificatul 
de competenţă profesională 
al acestuia 

Art.88 alin.(3), 
lit.b), d), alin.(4) 
CTR 

    
20 

7 Întreprinderea dispune la 
fiecare casă de bilete afişat 
programul de lucru? 

Art.90 alin.(1), 
lit.a) CTR 

    
10 

8 Întreprinderea a montat la 
peroanele de plecare/sosire 
a curselor afişaje cu 
graficele de circulaţie? 

Art.90 alin.(1), 
lit.b) CTR  
Pct.6.1., 6.2 din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
15 

9 Întreprinderea a întocmit şi 
respectă programul de 
lucru al autogării în funcţie 
de orele de plecare a 
curselor? 

Art.90 alin.(1), 
lit.c) CTR  
Art.91, lit.b) 
CTR 

    
20 

10 Întreprinderea asigură 
respectarea de către 
persoane a regulilor cu 
privire la conduită în 
autogară, interzicînd 
cerşetoria, jocurile de 
noroc şi consumul 
băuturilor alcoolice pe 
teritoriul autogării? 

Art.90 alin.(1), 
lit.d) CTR 

    
20 

11 Întreprinderea ţine evidenţa 
curselor plecate şi sosite ? 

Art.90 alin.(1), 
lit.e) CTR 

    
15 

12 Întreprinderea permite în 
mod nediscriminatoriu 
accesul operatorilor de 
transport rutier la serviciile 
oferite de autogară, fără a 

Art.90 alin.(1), 
lit.f) CTR 

    
20 



condiţiona încheierea 
contractelor de prestare a 
unor servicii suplimentare 
pe care operatorul de 
transport rutier nu le 
solicită? 

13 Întreprinderea a încheiat 
contracte de acces în 
autogară, în conformitate 
cu graficele de circulaţie 
aprobate, cu operatorii de 
transport rutier deţinători 
de autorizaţie de transport 
rutier de persoane prin 
servicii regulate în trafic 
naţional pe perioada de 
valabilitate a programului 
de transport rutier ? 

Art.90 alin.(1), 
lit.g) CTR 

    
20 

14 Întreprinderea aplică 
tarifele egale pentru 
aceleaşi servicii, la 
încheierea contractelor cu 
operatorii de transport 
rutier? 

Art.90 alin.(1), 
lit.h) CTR 

    
20 

15 Întreprinderea a informat 
organul central de 
specialitate despre 
atingerea plafonului de 
capacitate maximă a 
autogării, în cazul în care 
acest plafon a fost atins? 

Art.90 alin.(1), 
lit.i) CTR 

    
15 

16 Întreprinderea verifică şi 
admite la deservirea 
curselor doar vehiculele 
rutiere care corespund 
cerinţelor sanitare ? 

Art.90 alin.(1), 
lit.j) CTR 

    
15 

17 Întreprinderea verifică şi 
admite la deservirea 
curselor doar în baza 
documentelor obligatorii 
necesare pentru a fi 
prezente la bordul 
vehiculului rutier, 
prevăzute de CTR, şi 
anume extrasul din 
Registru, autorizaţia de 
transport rutier de persoane 
prin servicii regulate, 
însoţită de graficul de 
circulaţie, în original, 
certificatul de competenţă 
profesională al 
conducătorului auto, 
valabil, pentru transport 
rutier de persoane în trafic 
naţional sau internaţional, 
după caz, borderoul de 
evidenţă a biletelor, de 
modelul prevăzut în 
Regulamentul 
transporturilor rutiere de 
persoane şi bagaje, foaia de 

Art.70 CTR  
Art.90 alin.(1), 
lit.k) CTR  
Art.91, lit.a) 
CTR 

    
20 



parcurs, de modelul 
prevăzut în Regulamentul 
transporturilor rutiere de 
persoane şi bagaje, biletele, 
de modelul prevăzut în 
Regulamentul 
transporturilor rutiere de 
persoane şi bagaje 

18 Întreprinderea admite 
accesul operatorilor de 
transport rutier la serviciile 
oferite de autogară sau a 
condiţionat încheierea 
contractelor de efectuare a 
unor servicii suplimentare 
ori pe care operatorul de 
transport rutier nu le-a 
solicitat? 

Art.91, lit.c) 
CTR 

    
20 

19 Întreprinderea nu 
condiţionează încheierea 
contractelor de efectuare a 
unor servicii suplimentare 
ori pe care operatorul de 
transport rutier nu le-a 
solicitat? 

Art.91, lit.c) 
CTR 

    
20 

20 Întreprinderea încheie 
contractele de acces în 
autogară, în conformitate 
cu prevederile CTR, cu 
operatorii de transport 
rutier deţinători de 
autorizaţie de transport 
rutier de persoane prin 
servicii regulate? 

Art.91, lit.d) 
CTR 

    
20 

21 Întreprinderea a aplicat, la 
încheierea contractelor cu 
operatorii de transport 
rutier, tarife egale pentru 
aceleaşi servicii? 

Art.91, lit.e) 
CTR 

    
20 

22 Întreprinderea a respectat 
modul de efectuare a 
curselor suplimentare? 

Art.90 
alin.(4)(5), 91, 
lit.g) CTR 

    
15 

23 Întreprinderea dispune de 
sistem funcţional de 
încălzire a încăperilor 
autogării ? 

Pct.4.5. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
10 

24 Întreprinderea dispune de 
mijloace antiincendiare în 
stare de funcţionare şi în 
număr corespunzător 
conform legislaţiei în 
vigoare? 

Pct.4.6. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999  
Anexa nr.2 la 
Reglementarea 
tehnică „Reguli 
generale de 
apărare 
împotriva 
incendiilor în 
Republica 

    
15 



Moldova” RT 
DSE 1.01-2005 

25 Colaboratorii întreprinderii 
care desfăşoară activitatea 
de autogară, respectă 
următoarele obligaţii 
potrivit atribuţiilor sale:  
a) exercita controlul asupra 
furnizării mijloacelor de 
transport şi corespunderii 
lor cererii, dotării şi 
cerinţelor sanitare?  
b) supraveghează ca 
pasagerii să efectueze 
îmbarcarea şi debarcarea 
doar pe peroanele special 
amenajate ale autogării 
(staţiei auto);  
c) ţină evidenţa sosirii şi 
plecării autobuzelor, de 
asemenea, borderourilor de 
casă şi documentele de 
dispecerat;  
d) fac instructajul şoferilor 
în vederea regulilor 
siguranţei la transportarea 
pasagerilor şi să-i 
informeze despre 
schimbarea stării drumului;  
e) amenajează şi întreţin în 
stare cuvenită peroanele, 
clădirile şi edificiile 
autogărilor (staţiilor auto);  
f) întreprind măsuri în 
vederea întreţinerii 
teritoriului în stare sanitară 
cuvenită şi nu admit 
poluarea mediului;  
g) exercita controlul asupra 
respectării Regulamentului 
transportului auto de 
călători şi bagaje, 
regimului de lucru şi 
odihnă al şoferilor;  
h) iau măsurile necesare 
pentru securitatea 
pasagerilor pe teritoriul 
Autogării 

Pct.7.1. din 
Regulamentul 
cu privire la 
autogară nr.9/12 
din 09.12.1999 

    
20 

  
  

V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 
  

Încălcări  Numărul 
de 

întrebări 
conform 

clasificării 
încălcărilor 

(toate 
întrebările 
aplicate) 

Numărul 
de încălcări 
constatate 
în cadrul 

controlului  
(toate 

întrebările 
neconforme) 

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului 
de încălcări 

%  
(1-(col 3/col 

2)x100%) 

Ponderea 
valorică 
totală 

conform 
clasificării 

încălcărilor 
(suma 

punctajului 
tuturor 

Ponderea 
valorică a 

încălcărilor 
constatate 
în cadrul 

controlului  
(suma 

punctajului 
întrebărilor 
neconforme) 

Gradul de 
conformare 

conform 
numărului 
de încălcări 

%  
(1-(col 6/col 

5)x100%) 



întrebărilor 
aplicate) 

Minore 
      

Grave 
      

Foarte 
grave 

      

Total 
      

  
  

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 
  

Clasificarea încălcărilor Punctajul  
Minore 1-5 

Grave 6-10 

Foarte grave 11-20 

  
  

VII. Lista actelor normative relevante: 
  

Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul  

1. Legea nr.150 din 
17.07.2014 

Codul transporturilor rutiere 

2. Regulament nr.9/12 din 
09.12.1999 

Regulamentul cu privire la autogară (staţia auto) aprobat de 
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor 

  
  

Întocmită la data de _________________________________ 
  
Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului: 
  

______________________  
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

______________________ 
(Nume, prenume) 

_____________________  
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

_____________________ 
(Semnătura) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

___________________________ 
(Data aducerii la cunoştinţă) 

  
  


