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CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
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Cu privire la depistarea contravenţiilor
şi sancţionarea pasagerilor contravenienţi
în transportul public

Având în vedere notele informative depuse de întreprinderile municipale
„Regia transport electric" şi „Parcul urban de autobuze", necesitatea stabilirii unui
cadru legal, cuprinzând norme obligatorii privind comportamentul, obligaţiunile şi
răspunderile publicului călător în procesul utilizării mijloacelor de transport public,
depistarea contravenţiilor şi sancţionarea pasagerilor contravenienţi, în temeiul
art. 34, 202, 203, 204, 205, 349, 355, 385, 407, 446, 447, 448 din Codul
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, art. 14 alin. (2)
lit. q), art. 18 alin. (2) lit. d), art. 19 alin. (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436XV din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă, începând cu 01.01.2010, Regulamentul cu privire la depistarea
contravenţiilor şi sancţionarea pasagerilor contravenienţi în transportul
public, conform anexei nr. l .
2. Se aprobă, începând cu 0 1.0 1.20 1 0, modelul procesului- verbal cu privire la
contravenţie, conform anexelor nr.2 şi nr.3, inclusiv a chitanţei de încasare a
amenzii, conform anexelor nr.4 şi nr.5.
3. Î.M. „Regia transport electric" (dl Gheorghe Morgoci) şi Î.M. „Parcul urban
de autobuze" (dl lacob Capcelea) se abilitează cu dreptul de efectuare a
controlului şi aplicării amenzii pe rutele gestionate de întreprinderea
respectivă.
4. Comisariatul general de poliţie, primind sesizările întreprinderilor
municipale „Regia transport electric" şi „Parcul urban de autobuze"
referitoare la contravenţiile depistate, să intervină cu măsuri ce se impun.
5. Direcţia relaţii publice (dna Mariana Vasilache) va^asigura mediatizarea
prevederilor prezentei decizii în termen de>5;^il^:>=4£;-6'
6. Viceprimarul dl Nistor Grozavu, directofljăJfM. „Regia^giisport electric" dl
Gheorghe Morgoci şi directorul Î.M.,/,P|ircul urban de autobuze" dl lacob
Capcelea vor asigura controlul executarîpprezeflfeîfie^izii.
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Regulamentul

/£/{-

cu privire la depistarea'cofffravenfifloV şi sancţionarea
pasagerilor contravenienţi îii transportul public

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Codul
Contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 şi
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28.07.2006.
2. Obiectul prezentului Regulament constă în stabilirea cadrului legal al
normelor
obligatorii
privind
comportamentul,
obligaţiunile
şi
responsabilităţile publicului călător în procesul utilizării mijloacelor de
transport public, depistarea contravenţiilor şi sancţionarea pasagerilor
contravenienţi.
/. Ordinea de călătorie
1.1. După urcarea în mijlocul de transport, pasagerul este obligat să achite
taxa pentru călătorie şi transportarea bagajului până la staţia următoare.
Posesorii abonamentelor şi legitimaţiilor cu dreptul de a călători gratuit în
transportul public sunt obligaţi, la urcarea în vehicul, să le prezinte în forma
deschisă taxatorului sau şoferului, precum şi controlorilor la cererea
acestora.
Beneficiază de gratuităţi la transport doar persoanele prevăzute de
legislaţia în vigoare, la prezentarea documentelor care atestă acest drept.
1.2. Biletul dă dreptul la o singură călătorie în unitatea de transport pentru o
cursă a traseului fixat.
1.3. Documentele de călătorie (bilete, abonamente, legitimaţii cu dreptul de
a călători gratuit, carnete de student şi elev) sunt netransmisibile şi vor fi
folosite potrivit condiţiilor prevăzute la eliberarea lor.
1.4. Pasagerii care au asupra sa bagaje este necesar ca pentru fiecare din
acestea să se procure un bilet de călătorie.
La transport se admit bagaje cu gabarite în limitele 60x40x20 100x50x30 cm şi cu greutatea de cel mult 60 kg. Biletul pentru transportarea
bagajului se procură la conducătorul vehiculului sau la taxator.
Pentru transportarea bagajelor de mână (obiecte cu greutatea de până la
30 kg) care au gabarite ce nu depăşesc 60x40 x 20 cm şi care nu incomodează
alţi pasageri plata nu se percepe.
Posesorii abonamentelor şi legitimaţiilor cu dreptul de a călători gratuit
achită plata pentru transportarea bagajului, conform tarifelor stabilite.

Se permite călătoria fără plată suplimentară în vehiculele care vin în
urma celui defectat pe ruta respectivă.
//. Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea pasagerilor contravenienţi
în procesul utilizării mijloacelor de transport public
2. l. Sunt în drept să constate contravenţii în troleibuze şi autobuze de rută
angajaţii întreprinderilor municipale „Regia transport electric" şi „Parcul
urban de autobuze", abilitaţi cu funcţia de control.
2.2. Controlorul trebuie să fie echipat în uniformă specială, să aibă la loc
vizibil ecuson cu fotografia şi numele său. în afară de legitimaţie pentru
dreptul de control, persoana care efectuează controlul trebuie să aibă în mod
obligatoriu documentele de strictă evidenţă (blanchete pentru proceseleverbale cu privire la contravenţie).
2.3. Pasagerul este obligat să prezinte (la cererea persoanelor cu funcţii de
control) biletul, abonamentul sau legitimaţia respectivă în formă deschisă.
2.4. Se consideră contravenţii faţă de normele privind transportul public,
următoarele fapte:
a) lipsa documentelor de călătorie (bilete, abonamente, legitimaţii cu
dreptul de a călători gratuit, carnete de student şi elev);
b) refuzul prezentării organelor de controJ la cererea acestora a
documentelor de călătorie;
c) aruncarea gunoiului şi a altor obiecte pe fereastra sau pe uşa
troleibuzului şi autobuzului, cât şi în saloanele acestora;
d) fumatul, consumul de băuturi alcoolice în saloanele troleibuzelor şi
autobuzelor, deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport public
şi a echipamentului interior;
e) falsificarea biletelor şi/sau comercializarea biletelor şi abonamentelor
false.
2.5. Contravenţiile prevăzute în prezenta decizie se sancţionează după cum
urmează:
Pentru călătoria fără documentele de călătorie (bilete, abonamente,
legitimaţii cu dreptul de a călători gratuit, carnete de student şi elev):
a) în cazul acceptului de a plăti amenda pe loc, nu se întocmeşte
proces-verbal - amenda constituie 50,0 lei cu eliberarea chitanţei respective;
b) în cazul acceptului de a plăti amenda timp de 72 de ore şi este
identificat vinovatul, se întocmeşte proces-verbal de către angajaţii abilitaţi
cu funcţii de control a Regiei transport electric şi Parcului urban de
autobuze - amenda 75,0 lei cu achitarea în casa acestor întreprinderi;
c) în cazul neplătirii amenzii după expirarea a 72 ore, procesul-verbal
se remite instanţei de judecată pentru sancţionarea în cuantum de până la
200,0 lei;
d) în cazul refuzului de a plăti amenda fiind identificat vinovatul, se
întocmeşte proces-verbal de către angajaţii abilitaţi cu funcţii de control ai
Regiei transport electric şi Parcului urban de autobuze, care se remite
instanţei de judecată pentru sancţionarea în cuantum de până la 200,0 lei;

e) pentru elevi (copii) care nu au achitat taxa pentru călătorie, sau nu
prezintă abonamentul, dar dispun de carnetul de elev, amenda constituie 10,0
lei cu eliberarea chitanţei respective.
în celelalte cazuri contravenţionale (pct. 2.4., lit. b), c), d), e) al
prezentului Regulament), constatate de către angajaţii abilitaţi cu funcţii de
control ai Regiei transport electric şi Parcului urban de autobuze, se
sancţionează de către instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare, la
înaintarea proceselor-verbale corespunzătoare de către organele de poliţie.
2.6. Contravenientul este obligat să prezinte, la cererea agentului constatator,
actul de identitate, iar, în caz de refuz, se va apela la organele de poliţie.
2.7. Plata amenzii nu-1 eliberează pe călător de achitarea taxei pentru
călătorie sau transportarea bagajului.
2.8. împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plângere în
termen de 15 zile de la data întocmirii acestuia.
Plângerea însoţită de copia procesului-verbal se depune la Regia
transport electric şi Parcul urban de autobuze, care o examinează şi o
înaintează spre soluţionare în instanţa de judecată.
2.9. Dacă în timpul controlului sunt depistate documentele de călătorie
(bilete, abonamente, legitimaţii cu dreptul de a călători gratuit, carnete de
student şi elev) suspectate a fi false, acestea vor fi ridicate şi predate
serviciului abilitat al Regiei transport electric şi Parcului urban de autobuze,
iar călătorul va fi invitat pentru clarificare, în caz de dovedire a falsului,
şefii serviciilor abilitate ale acestor întreprinderi vor sesiza organele
afacerilor interne care vor întreprinde măsurile ce se impun.
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î.M. „Regia transport electric"
c/f 1003600048486
Proces-verbal cu privire la contravenţie
nr.
luna
anul

, Regia transport electric"
c/f 1003600048486
Proees-verbal cu privire Ia contravenţie
nr.
luna
anul •

Date despre contravenient:

Date despre contravenient:
(numele, prenumele)

(numele, prenumele]

(ocupaţia)

(ocupaţia)

(domiciliul)

(domiciliul)

(dalele din buletinul de identitate sau alt aci de identitate)

(dalele din buletinul de identitate sau alt act de identitate)

Fapta contravenţională:

Fapta contravenţională:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

Controlor:
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Contravenient:

Contravenient:
(numele, prenumele)

/Semnătură/

SECRETAR AL CONSILIULUI

(numele, prenumele)

/Semnătură/

l
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(MODEL)
PRIMĂRIA CHIŞINĂU

PRIMĂRIA CHIŞINĂU

Î.M. „Parcul urban de autobuze"
c/f 1004600054327
Proces-verbal cu privire la contravenţie
nr.
luna
anul

Î.M. „Parcul urban de autobuze"
c/f 1 004600054327
Proces-verbal cu privire la contravenţie
nr.
_
anul
luna

Date despre contravenient:

Date despre contravenient:
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(ocupaţia)

(ocupaţia)

(domiciliul)

(domiciliul)

(datele din buletinul de identitate sau alt act de identitate)

(datele din buletinul de identitate sau alt act de identitate)

Fapta contravenţională:

Fapta contravenţională:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

Controlor:
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Contravenient:

Contravenient:
(numele, prenumele)

/Semnătură/

SECRETAR AL CONSILIULUI

(numele, prenumele)

/Semnătură/

Valeriu Didencu

vA nexăm-. 4
"

Consiliului municipal

in J?, //. o S

(MODEL)
PRIMĂRIA CHIŞINĂU

PRIMĂRIA CHIŞINĂU

I.M. „Regia transport electric"
c/f 1003600048486

Recipisă la chitanţa
de încasare a amenzii
nr.

I.M. „Regia transport electric"
c/f 1003600048486

Chitanţa de încasare a amenzii
nr.
luna
anul

Date despre persoana sancţionată:

Date despre persoana sancţionată:
(numele, prenumele)

(domiciliul)

Suma amenzii:

(cifre)

(domiciliul)
(litere)

Fapta contravenţională:

(numele, prenumele)

/Semnătura/
Persoana sancţionată:

(cifre)

(litere)

Fapta contravenţională:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

Suma amenzii:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

(numele, prenumele)

/Semnătura/
(numele, prenumele)

/Semnătura/

SECRETAR AL CONSILIULUI

Persoana sancţionată:

(numele, prenumele)

/Semnătura/
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(MODEL)
PRIMĂRIA CHIŞINĂU

PRIMĂRIA CHIŞINĂU

I.M. „Parcul urban de autobuze"
c/f 1004600054327

Recipisă la chitanţa
de încasare a amenzii

î.M. „Parcul urban de autobuze"
c/f 1004600054327

Chitanţa de încasare a amenzii
nr.
luna
anul

Date despre persoana sancţionată:

Date despre persoana sancţionată:

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(domiciliul)

Suma amenzii:

(cifre)

(domiciliul)
flilere)

Fapta contravenţională:

(numele, prenumele)

/Semnătura/
Persoana sancţionată:

(cifre)

flilere)

Fapta contravenţională:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

Suma amenzii:

Data, timpul şi locul săvârşirii:

Controlor:

(numele, prenumele)

/Semnătura/
(numele, prenumele)

/Semnătura/

SECRETAR AL CONSILIULUI

Persoana sancţionată:

(numele, prenumele)

/Semnătura/

Valeriu Didencu

