
                                                                                                                                                                                           A P R O B 

                                                                                                         Șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, 

                                                                                                         reprezentant al Guvernului în teritoriu 

                                                                                                                                                                      Vitalie  NOGALI 

                                                                                                                                              ”___”__________________2020 

 

P L A N U L 

               

asigurării siguranței traficului rutier la transportarea călătorilor pe teritoriul mun. Bălți 

în perioada anului 2020 

 

           În scopul asigurării siguranței traficului rutier la organizarea și transportarea pasagerilor, înlăturării cazurilor care duc la 

încălcarea cerințelor legislației în vigoare privind exploatarea transportului de pasageri, asigurării transportării în siguranță, 

precum și sensibilizării opiniei publice asupra riscului accidentelor rutiere, sporirii eficienței activității de prevenire a încălcărilor 

Regulamentului Circulației Rutiere, orientate la reducerea gravității și consecințelor acestora, în temeiul art.21 lit.c) al Legii 

nr.320 /2012 cu privire la activitatea Poliției  și statutul polițistului, Hotărîrea de Guvern nr.415 /2003 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, art.7 lit. a) și e) al Legii nr.131/2007 

privind siguranța traficului rutier, Codul Transporturilor Rutiere nr.150/2014, a intervenit necesitatea întocmirii 

prezentului plan. 

Nr.                                        Măsurile prevăzute    Termen    Responsabil     Notă 

1.  

Organizarea și desfășurarea activităților specifice (razii, filtre, etc.) 

în scopul verificării unităților de transport, antrenate la 

transportarea pasagerilor contra cost, privind respectarea 

prevederilor legislației în vigoare de comun cu angajații RP Nord 

al INP, IP Bălți, ANTA, IPM Bălți, CSP Bălți, DGAF Nord, 

Primaria mun. Bălți. 

 

 

 

Permanent  

 

RP Nord 

IP Bălți 

ANTA 

IPM Bălți 

CSP Bălți 

DGAF Nord 

Primaria mun. Bălți 

 

2.  

Verificarea tehnică a transportului în traseu, echiparea 

 

Permanent 

 

 

 



corespunzătoare a mijloacelor de transport conform regulamentului 

auto de călători, prezența foii de parcurs cu aplicarea mențiunii de 

admitere la rută a mecanicului și lucrătorului medical. 

 

IP Bălți 

3.  

Verificarea respectării condițiilor de vîrstă și stagiu în serviciu la 

angajarea conducătorilor auto, dispuneria de certificat de 

competență profesională. 

 

 

Permanent 

 

 

ANTA 

 

4.  

Verificarea autobuzelor și taximetrelor la compartimentul stării 

tehnice, reutilării neautorizate a vehiculelor, amplasării 

neautorizate a publicității. 

 

 

Permanent 

 

 

IP Bălți 

 

5.  

Verificarea respectării regimului de lucru și odihnă a 

conducătorilor auto. 

 

 

Permanent 

 

ANTA 

 

6.  

Identificarea și documentarea încălcărilor admise în exploatare, 

precum și interzicerea exploatării unităților de transport ce au 

devieri de la normele stării tehnice. 

 

 

Permanent 

 

RP Nord 

IP Bălți 

 

7.  

Verificarea deținerii documentelor permisive pentru desfășurarea 

genului de activitate (autorizație, foaie de parcurs, ruta și orarul 

acestea, borderou al tichetelor etc.) 

 

Permanent  

ANTA 

 

8.  

Verificarea vehiculelor destinate transportului de pasageri la 

compartimentul normele eliminării concentrației substanțelor 

nocive în gazele de eșapament. 

 

 

Permanent 

 

 

IPM Bălți 

 



9.  

Identificarea și sancționarea transportului ilicit de călători. 

 

Permanent  

ANTA 

 

10.  

Depistarea și sancționarea taximetrelor ce prestează servicii în lipsa 

aparatului de casă, sau neutilizarea acestuia conform destinației. 

 

 

Permanent 

 

ANTA 

 

11.  

Verificarea unităților de transport la compartimentul stării sanitaro-

epidemiologice, condițiile  în care se transportă pasagerii. 

 

 

 

Permanent 

 

 

CSP Bălți 

 

12.  

Efectuarea cumpărăturii de control a serviciului (aplicarea 

aparatului de casă al transportului taxi sau biletul de călătorie al  

transportui public de călători). 

 

 

 

Permanent 

 

 

DGAF Nord 

 

13.  

Verificarea respectării normelor legale privind utilizarea 

MCC/taximetrului, întrgistrarea legală a MCC/taximetrului, sigile, 

prezența și completarea registrului MCC. 

 

Permanent DGAF Nord  

14.  

Generalizarea informației și prezentarea notei informative în adresa 

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

 

Permanent 

RP Nord 

IP Bălți 

ANTA 

IPM Bălți 

CSP Bălți 

DGAF Nord 

 

15 Instalarea semnelor rutiere,întreținerea drumurilor și podurilor în 

raza teritoriului, în scopul asigurării securității traficului rutier și 

pietonal 

permanent RP Nord 

IP Bălți 

Primaria mun. Bălți 

Direcția Gospodăria 

Comunală 

 



Î.M. «Direcţia 

Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi» 

 

16 Asigurarea înregistrării și evidenței troleibuzelor,a ciclometrelor, a 

mașinilor și a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de 

construcții sau agricole, care  nu se supun   înmatriculării, precum 

și a vehiculelor cu tracțiune animală, în corespundere cu 

regulamentul-tip aprobat de Guvern. 

permanent Primaria mun. Bălți 

 

 

 

Șef adjunct, al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat                    Oxana Radu 

                                                           

C O O R D O N A T 

Inspectoratul de Poliție Bălți al IGP,                                                                                       Vasile BANARU 

 

 

Comandant al Departamentului de patrulare Nord al INSP al IGP,                                    Ruslan TANAS 

                                                                                                                

Agenției Naționale Transport Auto                                                                                         Igor GUJA 

 

Inspecția pentru protecția mediului Bălți                                                                                Ghenadie CIUMAȘ 

 

Direcției generală de administrare fiscală Nord al SFS                                                          Valeriu  DIACIOC 

 

Centrul Sănătății Publice   Bălți                                                                                               Veaceslav CHIȘLARI 

 

Primarul   mun.  Bălți                  Renato  Usatî 


