
CONCURS 

privind atribuirea unor servicii regulate de transport rutier de persoane  

în traficul raional Ștefan Vodă 

 

În conformitate cu prevederile Codului transporturilor rutiere, aprobat prin 

Legea nr. 150 din 17.07.2014, Consiliul raional Ștefan Vodă anunţă pentru data de 

12 octombrie 2020, ora 10.00, organizarea și desfășurarea concursului privind 

atribuirea serviciilor regulate de transport rutier de persoane în traficul raional 

Căplani 07:20 – Ștefan Vodă 13:45 (puncte intermediare Olănești, Purcari, 

Viișoara și Răscăieții Noi, program de deservire – anual, zile de circulație – 

1,2,3,4,5 (luni – vineri)) și, respectiv, Ștefan Vodă 17:40 – Slobozia 18:10 

(program de deservire – anual, zile de circulație – 1,2,3,4,5,6,7 (luni – duminică)).  

Concursul se va desfășura în incinta Consiliul raional Ștefan Vodă, or. Ștefan 

Vodă, str. Libertății, nr. 1, etajul 4, sala de ședințe.  

Pentru a participa la concurs, operatorii de transport rutier vor depune la 

secretarul comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii 

regulate în traficul raional, instituită prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă 

nr. 3/4 din 12.06.2020, cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului 

(5 octombrie 2020) cererea conform formei stabilite în anexa nr. 1 la Regulile de 

atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători al 

Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 854 din 28.07.2006. 

La cerere urmează a fi anexat setul de documente în plic sigilat (cu ștampila 

întreprinderii), care va include obligatoriu următoarele documente: 

 copia autentificată a licenţei pentru activitatea de transport rutier de persoane 

prin servicii regulate, cu copiile conforme pentru vehiculele care urmează 

a fi antrenate la deservirea serviciului regulat; 
 copia autentificată a certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport; 
 copia autentificată a raportului cu privire la inspecţia tehnică a mijlocului de 

transport; 
 proiectul graficului (orarului) de circulație pe rută/cursă; 
 copia autentificată a certificatului de competenţă profesională a 

conducătorului auto; 
 documente confirmative de deţinere în proprietate și/sau locațiune a bazei 

tehnico-materiale; 
 schema rutei/cursei; 
 certificat referitor la încasările în bugetul public (în original). 
La concurs nu vor fi admişi operatorii de transport rutier care în ultimul an de 

activitate au comis încălcări în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a 

uneia dintre rutele/cursele atribuite anterior, în documentele cărora au fost 

depistate date eronate sau setul de documente este incomplet. 

Cererile de participare se vor depune în plic sigilat către Comisia de concurs, în 

bir. 23, sediul Consiliului raional Ștefan Vodă, până la data de 05 octombrie 2020, 

ora 17.00.  

Schemele și proiectele graficelor de circulație pentru serviciile regulate 

expuse la concurs sunt următoarele: 
 



Proiectul graficului de circulație  

pentru serviciul regulat Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45 

 
Cursa tur  

Distanța, km 

 
Punctele  

de staționare 

Cursa retur 
 

Sosirea 
(ora, min) 

 
Staționarea, 

min 

 
Plecarea 

(ora, min) 

 
Sosirea 

(ora, min) 

 
Staționarea 

min 

 
Plecarea 

(ora, min) 

– – 7.20 0 Căplani 15.01 – – 

7.22 5 7.27 2 Căplani + 14.54 5 14.59 

08.02 5 08.07 18 Olănești 14.19 5 14.24 

08.17 2 08.19 24 Purcari 14.07 2 14.09 

08.24 1 08.25 27 Viișoara 14.01 1 14.02 

08.30 1 08.31 32 Răscăieții Noi 13.55 1 13.56 

08.41 – – 44 Ștefan Vodă – – 13.45 

 

Puncte intermediare: Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi; 

program de deservire – anual; 

zile de circulație – 1,2,3,4,5 (luni – vineri) 
 

 

Schema de circulație 

pentru serviciul regulat Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45 

 
 

Proiectul graficului de circulație 

pentru serviciul regulat Ștefan Vodă 17.40 – Slobozia 18.10 

 
Cursa tur  

 

 
Punctele  

de staționare 

Cursa retur 
 

Sosirea 
 
Staționarea, 

 
Plecarea 

 
Sosirea 

 
Staționarea 

 
Plecarea 



(ora, min) min (ora, min) Distanța, km (ora, min) min (ora, min) 

– – 17.40 0 Ștefan Vodă 18.23 – – 

17.53 1 17.54 8 Slobozia + 18.12 1 18.13 

17.56 – – 9 Slobozia – – 18.10 

 

Program de deservire – anual; 

zile de circulație – 1,2,3,4,5,6,7 (luni – duminică) 

 

Schema de circulație 

pentru serviciul regulat Ștefan Vodă 17.40 – Slobozia 18.10 

 
 

 

 

Informații la tel. 024223029 sau e-mail: economie.sv@gmail.com. 

mailto:economie.sv@gmail.com

