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Prin prezenta, Administraţia Î.M. „Parcul urban de autobuze” prezintă 
informaţia privind realizarea acţiunilor incluse în Planul anual de acţiuni al 
administraţiei publice Chişinău pentru anul 2016 şi problemele ce ar împiedica 
realizarea lor în termenele stabilite.
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Anexă

Nr.
d/o

Ac(iuni incluse în plan 
pentru anul 2016

Termenul de 
implementare Implementare Etapa de implementare P n b k a c  privind 

&■» *. ..

I

1. Renovarea materialului 
rulant

31.03.2016 Parţial
implementat

In baza Dispoziţiei Primăriei municipiului f lr iy n f c i n r
1237-d din 31.10.2016, a fost iniţiat concursul privind 
procurarea unui lot de 30 autobuze cu La 
30.12.2016 au fost deschise ofertele fa 
moment ofertele sunt examinate de comisia de arhiTiţii

2. Iniţierea proiectului de 
asamblare a autobuzelor în 
cadrul întreprinderii 
Municipale Parcul urban 
de autobuze, în 
coordonare cu uzina 
producătoare

31.12.2016 Parţial
implementat

A fost aprobat şi semnat Acordul dintre Ministerul 
Economiei Republicii Moldova şi Ministerul Industriei 
al Republicii Belarus privind implementarea proiectului 
comun de renovare a parcului de autobuze din 
Republica Moldova. A fost elaborat şi semnat A» 
sarcini privind autobuzele care necesită a f i re»nh l«t# - 
La moment se elaboreaza lista componentelor 
autobuzelor care necesită a f i incluse în contractul de 
furnizare. Proiectul a fost înaintat CMC pentru aprobare

Deciziei G a n U a  
Chişinău cu p r i v i i e l i a H k n  
autobuzelor şi pnewbdon 
surselor financiare p t l i n  
unplemenlarca proiectului.

3. Elaborarea proiectului 
tehnic privind reprofilarea 
încăperilor de producere 
în sector de asamblare a 
autobuzelor.

31.12.2016 Parţial
implementat

A fost elaborată schema sectorului privind asamlarea 
autobuzelor.

4. Implementarea 
tehnologiilor modeme de 
încasare a taxelor de 
călătorie în transportul 
public cu autobuzul.

31.12.2016 Neimplementat

Prezentarea sistemelor de către unii agenţi economici. Necesitatea modificării 
legislaţiei în domeniu, 
Aprobarea tarifelor de CMC, 
organizarea licitaţiei de către 
DGTPCC; lipsa surselor 
financiare5. Implementarea sistemului 

de control şi dirijare a 
transportului public cu 
autobuzul la linie prin 
intermediul GPS.

31.12.2016 Neimplementat

întreprinderea a elaborat şi transmis caietul de sarcini 
Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţii.

Problema reînoirii materialului 
rulant a întreprinderii nu a fost 
soluţionată, măsură necesară 
pentru determinarea tipului 
sistemelor GPS; organizarea 
licitaţiei de către DGTPCC; lipsa 
surselor financiare6. Asigurarea unui nivel înalt 

de deservire a călătorilor 
în transportul public din 
municipiul Chişinău.

31.12.2016

...

Parţial
implementat

Afişarea orarelor de circulaţiei la staţiile de autobuz; 
Salubrizarea zilnică a unităţilor de transport.

.

Materialul rulant învechit; lipsa 
unui număr suficient de 
autobuze în stare tehnică bună 
de exploatare.



REPUBLICA MOLDOVA

PARCUL URBAN DE A U T O B U Z E

C/d M DI7M L000000002251308233 
BC „Moldindconbank” 
fii. Dacia, Chişinău 
C /f 1004600054327

Nr. 01.10/

Dlui Dorin Chirtoacă,
Primar al mun. Chişinău

I. M. „Parcul urban de au tobuze" prezintă principalele realizări efectuate  pe  parcursul anului 
de gestiune 2016 şi obiectivele  m ajore pentru anul 2017:

Nr.
crt. Realizările anului 2016

1. A probarea, sem narea şi im plem entarea C ontractului privind prestarea serv ic iilo r de transport public, 
încheia t în tre Prim ăria m unicipiului C hişinău şi Î.M . „Parcul urban de au tobuze” .

2.
S em narea A cordului d in tre  M inisterul Econom iei Republicii M oldova şi M inisterul Industriei al 
R epublicii B elarus privind im plem entarea proiectului com un de asam blare a  au tobuzelor în  cadrul 
Parcului urban de autobuze din R epublica M oldova.

3. R eparaţia ex terioară a sectorului de producere la întreprindere.

4. M enţinerea, în condiţiile  actuale  extrem  de com plicate din punct de vedere  tehnic, a reţelei de rute 
gestionate de în treprindere.

5. în treţinerea m aterialului rulant al în trepinderii, uzat şi cu toate norm ele de exploatare depăşite , în 
stare tehnică relativ satisfăcătoare.

Obiectivele propuse pentru anul 2017
1. R enovarea m aterialului ru lant al întreprinderii
2. A sam blarea au tobuzelor în cadrul Î.M . „Parcul urban de autobuze’7

3. R eprofilarea încăperilo r de  producere în sector de asam blare a autobuzelor. E laborarea proiectului 
tehnic.

4. R eparaţia terenului în treprinderii.
5. R eparaţia acoperişului sectorului de producţie.
6. R eparaţia spălătoriei m ecanizate destinată  salubrizării unitătilor de transport.
7. Im plem entarea tehno log iilo r m odem e de încasare a taxelo r de călătorie.
8. Im plem entarea sistem ului de control şi d irijare a transportu lu i cu autobuzul prin GPS.

Director lacob Capcelea

str. Sarmizegetusa,51 
m. Chişinău MD 2032 
tel./fax 55-60-30. 
tel. 837-330.



n  P jV ţ, NOTA INFO RM ATIVĂ
^  w 1 ^ °  ^o^rjvind activitatea Î.M. „Parcul urban de autobuze”
'/-/tA Pe Parcursul anului 2016

1. Sinteza activităţii pentru anul 2016.

Pe parcursul anului 2016 întreprinderea municipală „Parcul urban de 
autobuze”, necătînd* la situaţia economico-financiară destul de complicată, 
condiţionată de majorarea preţurilor de piaţă, piese de schimb şi materiale, surse 
energetice şi activitatea în paralel pe rutele de autobuz a microbuzelor, a activat în 
ritm stabil, îndeplinind indicii de activitate aprobaţi. Analiza îndeplinirii indicilor 
principali economico-financiari şi de exploatare sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la nota 
informativă.

Către finele anului 2016, la balanţa întreprinderii, conform evidenţei contabile, 
au fost înregistrate 136 autobuze destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 
116 sunt implicate în procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului 
Chişinău şi 20 autobuze, cu o medie de exploatare de 25-28 ani se află în conservaţie, 
necesind reparaţie capitală sau casare din cauza defecţiunilor caroseriei.

întreprinderea are în gestiune 25 rute urbane şi suburbane, inclusiv 7 rute (sau
28.0 la sută) în trafic urban şi 18 rute (sau 72,0 la sută) în trafic suburban. Lungimea 
totală a rutelor constituie 420,15 km. în prezent întreprinderea asigură zilnic 120 
autobuze la linie, inclusiv rutele nr. 23, 10 şi 28, deservind 22 rute urbane şi 
suburbane ale capitalei, iar 3 rute de autobuz fiind deservite de transportatori privaţi.

Volumul de călători transportaţi pe parcursul anului 2016 a alcătuit 17,2 mln. 
călători, dintre care 14,1 mln. călători (sau 82,0 la sută) cu achitarea plăţii pentru 
călătorie, şi 3,1 mln. călători cu facilităţi. Numărul de călători, care au achitat plata 
pentru călătorie, s-a redus în comparaţie cu anul 2015 cu 5,5 la sută, iar numărul 
călătorilor cu facilităţi s-a majorat cu 3,0 la sută.

Pe parcursul anului de gestionare au fost acumulate venituri în sumă de
34.0 mln. lei, inclusiv venituri din alte genuri de activitate -  2,7 mln. lei. Suma 
încasărilor acumulate de la transportarea călătorilor în anul 2016 a scăzut în 
comparaţie cu anul 2015 cu 2,7 mln. lei (sau cu 7,9 la sută), iar suma veniturilor la 
l(un) autobuz la linie pe rutele deservite de Î.M. „Parcul urban de autobuze”, cu 
excepţia rutelor nr. 10, 23 şi 28 a constituit circa 402,2 mii lei.

Pe parcursul anului 2016 datorită tarifelor la sursele energetice, preţurilor la 
piesele de schimb şi materiale, a combustibililor suma cheltuielilor suportate pe 
parcursul anului 2016 a alcătuit 141,4 mln. lei, care s-au redus în comparaţie cu anul 
2015 cu 1,2 mln. lei (sau cu 0,8 la sută).

Pierderile din activitate formate în urma transportării călătorilor în mod gratuit 
şi diferenţei dintre tariful în vigoare şi preţul de cost al unei călătorii pe anul 2015 au 
alcătuit 107,4 mln. lei, dintre care 103,6 mln. lei au fost acoperite din contul 
alocaţiilor financiare din bugetul municipal, iar 3,8 mln. lei au rămas neacoperite, 
majorînd datoriile creditoare ale întreprinderii şi urmează de a fi restituite din contul
alocaţiilor bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitate pe parcursul 
anului 2017.



Preţul de cost unei călătorii s-a de la 9,35 lei -  anul 2015 pînă la 9,55
lei -  anul 2016. în prezent tariful mediu de c ălătorie în autobuze constituie 3,15 lei şi 
acoperă de facto doar cu 33,0 la sută preţul de cost al unei călătorii.

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2015 a constituit 663 persoane, 
inclusiv:

- şoferi de autobuze 193 pers.
- taxatori , 154 pers.
- lăcătuşi 79 pers.
- slujbaşi, funcţionari 106 pers.
- alte categorii 131 pers.

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcţie a constituit 5831 lei, inclusiv:
- şoferi de autobuze 7695 lei
- taxatori 4386 lei
- lăcătuşi -  5829 lei
- slujbaşi, funcţionari -  6392 lei
- alte categorii -  4332 lei.

în scopul majorării părţii de venituri şi ca urmare reducerii pierderilor din
activitate Parcul urban de autobuze pe lîngă activitatea de bază a prestat agenţilor 
economici şi persoanelor fizice servicii suplimentare, precum urmează:

- reparaţia autobuzelor;
- spălarea mijloacelor de transport;
- spălarea motoarelor;
- darea în arendă a încăperilor libere;
- plasarea reclamei exterioare şi interioare pe autobuze;
- prestarea serviciilor de parcare a mijloacelor de transport.

Prestarea acestor servicii a permis de a acumula pe parcursul an. 2016 venituri 
suplimentare în sumă de 2,7 niln. lei.

Pe parcursul anului 2016 au fost schimbate geamurile blocului administrativ -  
25 m , reparaţia spălătoriei pentru autobuzele întreprindrii -  10 m2. Blocul de 
producere a fost învelit cu tablă zincată -  aproximativ 2000 m2, de asemenea, au fost 
schimbate porţi de fier la blocul de producere -  28 m2. Au fost reparate şi amenajate 
unele sectoare de producere -  20 m2.

Renovarea parcului rulant este o procedură necesară pentru a asigura în 
continuare activitatea întreprinderii. în acest scop, pe data de 03.10.2016 a fost 
semnat, în baza Protocolului şedinţei nr. 16 a Comisiei Interguvemamentale 
Republica Moldova şi Republica Belarus pentru cooperare economică din data de 
16.07.2015, Acordul dintre Ministerul Economiei Republicii Moldova şi Ministerul 
Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare 
a Parcului de autobuze din Republica Moldova

Intru reali/arca proiectului în cauză, se impune necesitatea respectării cadrului 
normativ şi anume: aprobarea acestuia de căli»* ( onsiliul Municipal Chişinău. în acest 
sens, informăm că „argumentarea tehnico-e» miomică” şi alte documente conexe au



fost prezentate Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi Primăriei municipiului 
Chişinău.

O realizare, deosebită, a fost pentu Parcul urban aprobarea, semnarea şi 
implementarea Contractului privind prestarea serviciilor de transport public, încheiat 
între Primăria municipiului Chişinău şi Î.M. „Parcul urban de autobuze”.

A

In scopul îmbunătăţirii deservirii călătorilor pe rutele deservite de 
întreprindere, au fost efectuate următoarele măsuri:

• au fost elaborate şi reînoite orarele de circulaţie la toate rutele de autobuz, 
au fost plasate în interiorul staţiilor de aşteptare a transportului public;

• s-au examinat multiple oferte, privind implementarea sistemelor performante 
de dirijare şi control asupra activităţii autobuzelor şi a personalului liniar la 
trafic, cu utilizarea sistemelor modeme de dirijare dispecerială; 
m onitorizarea situaţiei în regim- online; legătură directă (unilaterală sau 
bilaterală) cu şoferul autobuzului; studierea fluxului de călători; colectarea 
automatizată a plăţilor pentru călătorie în transport public, etc;

• au fost examinate mai multe oferte cu privire la achiziţionarea autobuzelor noi 
cît şi de mîna a doua, care funcţionează pe bază de motorină;

• Potrivit „P lanulu i de măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare şi 
de dezvoltare a Î.M. „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, 
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 
2011 au permis stoparea declinului economic al Î.M. „Parcul urban de 
autobuze” (reparaţia curentă şi capitală a fondurilor fixe; dezvoltarea continuu a 
spectrului de servicii prestate populaţiei; studierea în permanenţă a fluxurilor de 
călători în scopul determinării situaţiei la trafic şi stabilirii planului financiar 
real; stabilirea limitelor la consumul surselor energetice, convorbirilor 
telefonice, consumul combustibilului la autobuzele şi autovehiculele parcului 
auxiliar).

2.Dificultăţile apărute pe parcursul anului 2016 şi cauzele, care au generat 
aceste probleme.

Problema principală, care apare la începutul fiecărui an gestionar şi a apărut la 
începutul anului 2016 a fost, în primul rind, datoriile creditoare formate pe parcursul 
anului 2015 în sumă de 20,9 mln. lei, care au fost restituite din contul alocaţiilor 
bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitatea întreprinderii pe 
parcursul anului 2016.

Stingerea datoriilor creditoare acumulate către furnizorii de combustibil, piese 
de schimb, surse energetice, către Casa Naţională de Stat şi angajaţii întreprinderii la 
salariu condiţionează scăderea numărului de autobuze la linie şi ca urmare produce 
nemulţumirea călătorilor din cauza majorării intervalului de circulaţie a autobuzelor, 
duce la creşterea numărului de intrări premature a mijloacelor de transport în parc cu 
defecţiuni tehnice, precum şi la formarea datoriilor creditoare suplimentare.
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fi, achlt,ate dln contul alocaţiilor bugetare preconizate pentru
W ^  •• u ' T ate P6"*™ anul 2016' a8ravînd situaţia economico -  nnanciarft a întreprinderii chiar la începutul anului.

jDeaZ'e' CMC cu l>rivire la Picurarea autobuzelor, a dus la 
ictlvlwea întreprindem cu materialul rulant învechit cauzează pierderea călătorilor

r neloaiala cu alţi agenţi transportatori care activează cu acelaşi tarif 
™n̂ ' r1u|u 'mmUarea vemtunlor cheltuielilor pentru exploatarea

3. Direcţiile principale de activitate pentru anul 2017

dw voll-m 'T î m  la pUlUi,dM f ST  dC redresare a situa*iei economico-financiare şi de 
dezvoltare a I.M. Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin
D tti/ia  Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011 cît si
recomandărilor raportului de audit pentru anii 2012-2013, direcţiile şi obiectivele
principale de activitate pentru anul 2017 sunt:

• Procurarea şi dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unităţi de transport

• Iniţierea proiectului de asamblare a autobuzelor în cadrul întreprinderii;
• Implementarea tehnologiilor modeme (computerizate) de dirijare şi control 

al activitaţn transportului public la trafic de către companiile de transport cu 
utilizarea sistemului de pozare AGP;

• Implementarea tehnologiilor modeme de încasare a taxelor de călătorie în 
transportul public;

• Studierea fluxurilor de călători pe rutele deservite de întreprindere; 

transportea Utll^ UlU1 ^  Sup0rtului lo§istic Pent™ diagnosticarea unităţilor de

• Casarea fondurilor fixe.



ft‘" C|10nare- îndeP>>nirea indicilor aprobaţi şi dezvoltarea 
Vtfum eu următoarele propuneri şi solicitări:

■ M taolria  materialului rulant al întreprinderii;

'  «S S ăS T lof•planului de imPlementare a proiectului de asamblare a

{ S Î ^ u T p u b l Î c ^ 0108" 101̂ m° deme de încasare a axelo r de călătorie în

0k!8iil0r modeme (computerizate) de dirijare şi control 
m l t  >t ranT ° rtr'U' P la traflC de Câtre companiile de transport cuUtilizarea sistemului de pozare AGP;

( m Î c r e h ^ .lS h 16' f  ,™k mUn'C'pale a transPortului public in ansamblu
troieibuz)’ ^  excluderea dublării neraţionale, deoarece: 

?  gestionate de întreprindere activează în paralel cu rutele 
microbuz in condiţii inegale, ca rezultat generând cheltuieli 

Aiif» ? ?  ? ? '  suportate de întreprindere în urma întreţinerii acestora 
Alltel, In perioada Ianuane -  Noiembrie 2016, rata acoperirii cheltuielilor

CU VeniIUri‘e ° bţinUtt ^  'a tra" ~ a * 
nr. 9 „piaţa D. Cantemir - or. Codru” -  8,1 % 
nr. 11 „str. Tighina - or. Durleşti - piaţa D. Cantemir” -  10,7 % 
nr. 17 „piaţa Ovidiu - sat. Truşeni” — 15,6 %, 
nr. 24 „str. Tighina - sat. Coloniţa” — 14,1 %, 
nr. 3 1 „str. Tighina - or. Vadul lui Vodă” — 10,8 %, 
nr. 47 „str. Vasile Alecsandri - com. Ciorescu” -  17,9 %, 
nr. 48 „str. Vasile Alecsandri -  sat. Făureşti” -  19,4 % 
nr. 65 „str. Tighina - str. Munceşti 810” — 17,2 %, 
nr. A „piaţa D. Cantemir - Aerogara” -  11 0 %

In contextul celor expuse, în scopul ameliorării’ situaţiei create pentru a nu 
agrava starea economică complicată a întreprinderii şi mai mult, solicităm intervenţia

^ e ^ t r r" reteld de mte’ CU eX™  «

Director

ŞefSAEP
Iacob Capcelea 

Nicolae Lozovan



ANALIZA
indicilor economici şi de exploatare obţinuţi pe perioda de 12

/ pronostic/

Anexa nr. i 

luni an.2016

Nr
d/o Denumirea indicilor

unitatea
de

măsura

Efectiv 
12 luni 

an.2015

12 luni an. 2016

Plan Efect %

1
2

|Ieşirea medie zilnică a autobuzelor un. 107 104 104 100,0
IParcursul total, inclusiv: mii km 9138,15

- PUA
- Validincom

8806,9
mii km 7077,7 7000,0 6736,3 96,2 -263,7
mii km 1252,13 1291,6

-"Ruta-Prim" mii km 808,32 779
3 IVenituri - în total, mii lei 37266,2 31625,0 107,6 2414,6

linclusiv: alte venituri mii lei 2873,3 4500
4 IVenituri de la transportarea călătorilor, inclusiv: mii lei 34048,4 31625,0 31373,6 -251,4

de la realizarea biletelor mii lei 32078,1 29305,3
- de la realizarea abonam. mii lei 1796.8 18603

autobuze "la comanda" mii lei 173,5 207,5
5 |Finanţarea din buget, inclusiv: mii lei 99108,0 114613,0 103613,0 90,4 - 11000,0
6 |Cheltuieli în total, inclusiv: mii lei 143002,8 154677,9 141400,1 91.4 -13277,9

-PU A mii lei 126003,5 122608,6 122608,6
Compensaţii Validincom mii lei 12458,0 12496,0 12496,0

- Compensaţii Ruta-Prim mii lei 4541,3
■Cheltuieli incluse la calcularea tarifelor 
|pentru serviciile de transport de călători

6295,4 6295.4
mii lei 122407,7 154677,9 117360 75,9 -37317,9

8
9

|Pierderi din activitate (-)
I Acoperi rea cheltuielilor cu venituri

mii lei -6628,6 -8439,9 -3747,4 44,4 4692,5

Iproprii şi finanţare din buget % 95,4 94,5 97,3
10 |Volum de transport - în total, inclusiv:

-PU A
mii căi 17920,1 17202,1
mii căi 13068,7 12295,0 12293,3 100,0 -1,7

- Validincom mii căi 3636,3 3909,4
-"Ruta-Prim" mii căi 1215,1 999,4

|a) cu plata, inclusiv: 
- PUA

mii căi 13081,7 14150,2
mii căi 10813,3 10024,0 9961,9 99,4 -62,1

- Validincom mii căi 3051,6 3251,7
-"Ruta-Prim” mii căi 1111,4 936,6

|b) cu înlesniri, inclusiv: mii căi 2943,9 3101,0
- PUA mii căi 2255,4 2271,0 2331,4 102,7 60,4
- Validincom mii căi 584,7 657,7
-"Ruta-Prim" mii căi 103,8 111,9

11 |Costul de transportare a unui călător PUA lei 9,37 12,58 9,55 75,9 -3,0
12 iTariful mediu lei 3,15 3,15 3,15 99,8 - 0,01

ŞefSAEP L o  -tLcz N.Lozovan


