
                                                                                                                                                                                                                     A P R O B A T 

prin Hotărârea Colegiului Consultativ  

constituit în municipiul Bălți  

nr.02/01 din 24 februarie 2021 

 

P L A N  D E  A C Ț I U N I 

               

privind siguranța rutieră pe teritoriul mun. Bălți 

în perioada anului 2021 

 

           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 Codului 

Transporturilor Rutiere nr.150/2014, art.7 lit. a) și e) al Legii nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier , art.21 lit. c) 

al Legii nr.320 /2012 cu privire la activitatea Poliției  și statutul polițistului, Hotărârii Guvernului nr.415 /2003 despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, Hotărârii  Guvernului nr. 39/2020 

pentru aprobarea Planului de acțiuni privind  siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 a intervenit necesitatea  întocmirii 

prezentului plan. 

Nr. Acțiuni Termen de 

realizare 

Instituții 

responsabile 

Surse de finanțare Costuri 

1. Organizarea și desfășurarea activităților specifice 

(razii, filtre, etc.) în scopul verificării unităților de 

transport, antrenate la transportarea pasagerilor 

 

2021  

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 



contra cost, privind respectarea prevederilor 

legislației în vigoare de comun cu angajații DP 

Nord al INSP, IP Bălți, IPM Bălți, SFS și Primăria 

mun. Bălți. 

 

Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți, 

Serviciul Fiscal de Stat; 

APL municipiul Bălți 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

2. Verificarea tehnică a transportului în traseu, 

echiparea 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. 

 

 

2021 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 
Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

  

 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

3. Verificarea autobuzelor și taximetrelor la 

compartimentul stării tehnice, reutilării 

neautorizate a vehiculelor, amplasării neautorizate 

a publicității. 

 

 

2021 

 
Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

4. Identificarea și documentarea încălcărilor admise 

în exploatare, precum și interzicerea exploatării 

unităților de transport ce au devieri de la normele 

stării tehnice. 

 

 

2021 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 
Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

  

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

5. Verificarea vehiculelor destinate transportului de 

pasageri la compartimentul normele eliminării 

 

2021 

 
Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

În limitele 

bugetelor 

 



concentrației substanțelor nocive în gazele de 

eșapament. 

 

 publice vizate;  instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

6. Efectuarea cumpărăturii de control a serviciului 

(aplicarea aparatului de casă al transportului taxi 

sau biletul de călătorie al  transportului public de 

călători). 

 

 

 

2021 

 

 

Serviciul Fiscal de 

Stat 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

7. 

. 

Verificarea respectării normelor legale privind 

utilizarea MCC/taximetrului, înregistrarea legală a 

MCC/taximetrului, sigil  e, prezența și 

completarea registrului MCC. 

 

2021 Serviciul Fiscal de 

Stat 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

8. Generalizarea informației și prezentarea notei 

informative în adresa Oficiului Teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat. 

 

 

Trimestrial, 

pînă pe 15 a 

lunii 

următoare 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP;  

 

Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

 

Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți; 

 

Serviciul Fiscal de Stat 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 



9. Instalarea semnelor rutiere,întreținerea drumurilor 

și podurilor în raza teritoriului, în scopul asigurării 

securității traficului rutier și pietonal 

 

2021 

APL municipiul Bălți; 

 
Direcția Gospodăria 

Comunală 

 
Î.M. «Direcţia Reparaţii 

şi Construcţii Drumuri 

Bălţi»;  

 
Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

10. Asigurarea funcționalității comisiei de siguranța 

rutieră, elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni 

privind implementarea obiectivelor și realizarea 

prevederilor stabilite în  Hotărârea Guvernului nr. 

39/2020. 

 

 

2021 

 

APL municipiul Bălți; 

 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

 

Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

11. 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. 

 

 

2021 

 
APL municipiul Bălți  

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 



12.. Implementarea și realizarea Planului de acțiuni 

privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39/2020.  

 

 

2021 

 

APL municipiul Bălți; 

 

 Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

 

 Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Inspecția pentru 

protecția mediului Bălți; 

 

Serviciul Fiscal de Stat 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

13. Îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice 

(art. 9 lit. a) și art. 10 lit. f) din Legea nr. 131/2007 

privind siguranța traficului rutier): 

a)  a candidaților pentru obținerea permisului de 

conducere auto; 

b) a persoanelor cu dezabilități care  participă la 

siguranța circulației     

 

2021 

Instituții medico -

sanitare  Publice  din 

municipiul Bălți 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

14. Organizarea campaniilor de control în trafic 

orientate spre prevenirea accidentelor rutiere 

2021 Direcția patrulare Nord 

a INSP al IGP; 

 

 Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate;  

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

15. Desfășurarea campaniilor publicitare de 

sensibilizare a opiniei publice privind riscurile 

accidentelor rutiere și educarea unui 

 

2021 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Direcția patrulare Nord 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 



comportament corect în trafic a INSP al IGP; 

 

APL municipiul Bălți; 

 

Instituții medico -

sanitare Publice  din 

municipiul Bălți ; 

 

Serviciul Fiscal de Stat; 

 

Mass media; 

ONG-urile de profil; 

 

Companii de asigurare 

externe autorităţilor 

publice 

vizate  

 

16. Elaborarea și implementarea proiectelor-pilot 

privind amenajarea pistelor pentru pietoni şi 

biciclişti, inclusiv a bunelor practici 

 

2021 

APL municipiul Bălți; 

 

Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

17. Examinarea stării drumurilor şi a condiţiilor de 

siguranţă rutieră 

Semestrial APL municipiul Bălți; 

 
 Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

18. Elaborarea şi implementarea proiectelor  de 

reparație, modernizare și construcție a 

 

2021 

APL municipiul Bălți; 

 
Inspectoratul de Poliție 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

În limitele 

bugetelor 



infrastructurii drumurilor în municipiul Bălți, în 

conformitate cu documentele strategice de 

dezvoltare 

Bălți al IGP; 

 
publice vizate; fonduri 

externe 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

19. Identificarea, cercetarea şi reabilitarea sectoarelor 

cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere 

cu implicarea bicicliştilor, conducătorilor de 

scutere, pietonilor, inclusiv a copiilor 

 

2021 

APL municipiul Bălți; 

 
Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

20. Realizarea amenajărilor speciale destinate 

participanților vulnerabili la trafic:          

a) introducerea cerinței de separare a utilizatorilor 

de drum motorizați de bicicliști și pietoni la 

proiectarea infrastructurilor noi și la reamenajarea 

celor existente; 

b) implementarea măsurilor de infrastructură 

pentru protejarea participanţilor vulnerabili la 

trafic  

 

2021 

APL municipiul Bălți; 

 
 Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP; 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  

 

21. Identificarea și iluminarea trecerilor pentru pietoni 

pe drumurile publice 

2021 APL municipiul Bălți; 

 
 Inspectoratul de Poliție 

Bălți al IGP 

 

Bugetul 

instituțiilor/autorităţilor 

publice vizate; fonduri 

externe 

În limitele 

bugetelor 

instituțiilor/ 

autorităţilor 

publice 

vizate  
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