
Hotărîrea Guvernului nr. 539 

din 23 aprilie 2008 

 

Cu privire la crearea Instituţiei publice  

„Agenţia Naţională Transport Auto” 

------------------------------------------------- 

 

  

În scopul executării prevederilor Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 

31 mai 1990 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,          

nr. 131 - 133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii 

Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei 

de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1 - 4, art. 9), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se fondează Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto”, cu 

statut de persoană juridică şi cu un efectiv de 55 persoane. 

 

2. Se aprobă: 

 

Regulamentul Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”, 

conform anexei nr. 1; 

 

Structura Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”, conform 

anexei nr. 2; 

 

Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul 

transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului       

nr. 854 din 28 iulie 2006, conform anexei nr. 3. 

 

3. Finanţarea Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto” se va 

efectua din contul bugetului de stat. 

 

4. Salarizarea personalului Instituţiei publice „Agenţia Naţională 

Transport Auto” se va efectua conform prevederilor Hotărîrii Guvernului                  

nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea unor instituţii finanţate de 

la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 

1188). 

 

5. Guvernul în termen de o lună, va desemna în funcţie directorul 

Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”; 
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6. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor în termen de două 

luni, va prezenta Guvernului proiectele privind modificarea actelor legislative şi 

normative în domeniul transportului auto. 

 

7. Ministerul Finanţelor, va prezenta Guvernului, la ulterioara rectificare a 

Legii Bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI din 23 noiembrie 2007, 

propuneri de modificare a alocaţiilor, pornind de la schimbările structurale 

aprobate de Guvern. 

 

 

 

Prim-ministru     ZINAIDA GRECEANÎI 

 

 

Contrasemnează: 

 

Prim-viceprim-ministru, 

ministrul economiei  

şi comerţului       Igor DODON  

  

Ministrul transporturilor 

şi gospodăriei drumurilor    Vasile Ursu 

  

Ministrul finanţelor     Mariana Durleşteanu 

  

 

 

 

 

 

 

    Vizează: 

 

Şef al Aparatului       Mihail POP 

 

 

 

 

 

 

Aprobată în şedinţa Guvernului 

Din 

 



 3 

                            Anexa nr. 2 

  la Hotărîrea Guvernului nr. 539 

                  din 23 aprilie 2008 

 

 

Structura 

Instituţiei publice “Agenţia Naţională Transport Auto ” 

 

 

Conducerea 

Serviciul juridic şi personal 

Serviciul contabilitate  

Secţia relaţii internaţionale  

Serviciul secretariat, relaţii cu presa 

 

Filiala SUD 

Filiala NORD 

 

Direcţia transport auto de mărfuri 

Secţia de monitorizare a procesului tehnologic a traficului rutier 

Serviciul transport mărfuri periculoase şi perisabile 

Serviciul monitorizare staţii de control, reparaţie şi deservire tehnică 

 

Direcţia transport auto de călători 

Serviciul de supraveghere a regimului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto 

Serviciul managementul calităţii 

Serviciul monitorizare a reţelei rutiere şi a activităţii gărilor şi staţiilor auto 

 

Direcţia certificare şi autorizare 

Serviciul de eliberare a certificatelor şi autorizări 

Serviciul analiză, informaţie şi baze de date 

Serviciul administrativ 
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                            Anexa nr. 3 

  la Hotărîrea Guvernului nr. 539 

                  din 23 aprilie 2008 

 

 

 

 

Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul transporturilor 

auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 

din 28 iulie 2006 

 

 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006,  nr. 124 - 125, art. 910), se modifică şi se completează după cum 

urmează:  

la punctul 6, sintagma „autorităţii administraţiei publice centrale de 

specialitate” se substituie cu sintagma „organului abilitat”; 

la punctele 43 - 48, sintagma „organul de specialitate al administraţiei 

publice centrale” se substituie cu sintagma „organul abilitat de către organul de 

specialitate al administraţiei publice centrale”. 

 

 

 


