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Dlui Ruslan CODREANU 

PRIMAR GENERAL INTERIMAR

Prin prezenta, Administraţia Î.M. „Parcul urban de autobuze” prezintă 
informaţia privind obiectivele prioritare necesare de a fi incluse în Planul anual de 
acţiuni al administraţiei publice Chişinău pentru anul 2018.

Se anexează: 2 file.
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Nr.
d/o

Obiectivul Nr.7 Dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi managementul transportului pal
Acţiuni pentru anul 2018 Indicatori Termenul 

de realizare Responsabil de

Procurarea şi dotarea întreprinderii cu 
unităţi de transport noi

Identificarea ofertelor de achiziţionare a 20 
autobuze. 31.12.2018

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
I.M.„Parcul urban de autobuze’'

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

Proiectul coordonat cu organele abilitate pentru 
primirea autorizaţiilor necesare pentru realizare 
(10 unităţi).

31.12.2018

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
I.M.„Parcul urban de autobuze’

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

Proiect elaborat la un sector 31.12.2018 Viceprimarul de ramură, 
Î.M.„Parcul urban de autobuze”

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

Sistem automatizat de taxare electronică 
implementat la toate rutele de autobuz (5 rute 
urbane şi 19 suburbane)

31.12.2018

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
I.M.„Parcul urban de autobuze’'

5.

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

Sistem automatizat de monitorizare şi gestionare 
a autobuzelor (110 autobuze) -  parte 
componentă a Sistemului automatizat de taxare 
electronică în transportul public.________ _____

31.12.2018

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
Î.M.„Parcul urban de autobuze’

6.
Asigurarea unui nivel înalt de deservire 
a călătorilor în transportul public din 
municipiul Chişinău.

Numărul suficient de autobuze;
Itinerare şi grafice de circulaţie autobuzelor 
optimizate, în dependenţă de fluxul de călători. 
Unităţi de transport salubrizate;
Dublările neraţionale ale rutelor de autobuz şi 
microbus excluse.

Permanent

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
Î.M.„Parcul urban de autobuze”

7. Studierea fluxului de călători la rutele 
urbane şi suburbane de autobuz

Determinarea numărului de călători transportaţi, 
cu scopul stabilirii corecte a indicatorilor de 
activitate şi optimizării reţelei de rute gestionate.

Periodic Î.M.„Parcul urban de autobuze’'

8. Casarea materialului rulant învechit
Asigurarea încadrării întreprinderii în limita 
termenilor normativi de exploatare al 
materialului rulant, 12 unităţi.

31.12.2018

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

public şi căi de comunicaţie, 
I.M.„Parcul urban de autobuze’



9. Reparaţia teritoriului întreprinderii

10. Reparaţia sectoarelor de producere

11.
Modernizarea staţiei de alimentare cu 
combustibil

îmbunătăţirea infrastructurii întreprinderii (800 
m2).________________
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a 
personalului (200 m2).____________
Asigurarea sporită de depozitare şi manevrare 
cu materialele uşor inflamabile._____________

30.10.2018

31.12.2018

31.12.2018

I.M.„Parcul urban de autobuze”

Î.M.„Parcul urban de autobuze”

Î.M.„Parcul urban de autobuze”

Director Vitalie Copaci
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Nr.
d/o

2.

3.

4.

Obiectivul Nr.7 Dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi managementul transportului public
Acţiuni pentru anul 2018

Procurarea şi dotarea 
întreprinderii cu unităţi de 
transport noi

Indicatori Acţiuni în treprinse

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

Identificarea ofertelor 
achiziţionare a 20 autobuze.

de

A fost aprobat caietul de sarcini prin decizia CMC 
nr. 2/10 din 16.03.2018
A fost modificat caietul de sarcini prin decizia 
CMC nr. 6/7 din 04.10.2018 
Î.M.„PUA" a efectuat 3 proceduri de achiziţie a 
autobuzelor noi:

1. Licitaţie publică -2 62 /18  din 16.07.2018 
-  anulată din lipsa de concurenţă;

2. Licitaţie publică -  349/18 din 28.08.2018 -  
anulată din cauza neîndeplinirii condiţiilor 
de calificare de către ofertanţi;

3. Licitaţie publică -  441/18 din 07.11.2018-
______ nu a avut loc din lipsa de ofertanţi.________

Termenul 
de realizare

31.12.2018

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

Proiectul coordonat cu organele 
abilitate pentru primirea 
autorizaţiilor necesare pentru 
realizare (10 unităţi).

Implementarea 
tehnologiilor moderne de 
încasare a taxelor de
călătorie în transportul
public.

Proiectul de Decizie privind asamblarea 
autobuzelor în cadrul Î.M. ..Parcul urban de 
autobuze" a fost perfectat, coordonat cu 
subdiviziunile Primăriei municipiului Chişinău şi 
transmis Consiliului municipal Chişinău pentru 
aprobare.

Proiect elaborat la un sector

Sistem automatizat de taxare 
electronică implementat la toate 
rutele de autobuz (5 rute urbane 
şi 19 suburbane)

A fost elaborată schiţa pentru sectorul necesar 
asamblării autobuzelor. pentru elaborarea
proiectului este necesară aprobarea Deciziei 
privind asamblarea autobuzelor în cadrul Î.M. 
..Parcul urban de autobuze".

Conform deciziei Consiliului municipal Chişinău 
nr. 6/6 din 04 octombrie 2018, a fost aprobat 
Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei 
publice cu privire la implementarea Sistemului de 
taxare electronică în transportul public din

31.12.2018

Viceprimarul de 
ramură, Direcţia 

generală 
transport public 

şi căi de 
comunicaţie, 
Î.M.„Parcul 

urban de 
autobuze”

31.12.2018

31.12.2018

Viceprimarul de 
ramură, Direcţia 

generală 
transport public 

şi căi de 
comunicaţie, 
Î.M.„Parcul 

urban de 
autobuze”

Viceprimarul de 
ramură, 

Î.M.„Parcul 
urban de 

autobuze”
Viceprimarul de 
ramură. Direcţia 

generală 
transport public 

şi căi de 
comunicaţie,



5.

7.

8.

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

Sistem automatizat de 
monitorizare şi gestionare a 
autobuzelor (110 autobuze) -  
parte componentă a Sistemului 
automatizat de taxare electronică j 
în transportul public. î

municipiul Chişinău şi cc 'onenţa nominală a 
Comisiei pentru organizarea licitaţiei.

Implimentarea sistemului de taxare electronică 
cuprinde ca parte componetă sistemul de control şi 
dirijare a transportului public prin intermediul 
GPS.

Asigurarea unui nivel înalt 
de deservire a călătorilor în 
transportul public din 
municipiul Chişinău.

Numărul suficient de autobuze; 
Itinerare şi grafice de circulaţie 
autobuzelor optimizate. In 
dependenţă de fluxul de călători. 
Unităţi de transport salubrizate: 
Dublările neraţionale ale rutelor 
de autobuz şi microbus excluse.

Studierea fluxului de 
călători la rutele urbane şi 
suburbane de autobuz

Determinarea numărului de 
călători transportaţi, cu scopul 
stabilirii corecte a indicatorilor 
de activitate şi optimizării reţelei 
de rute gestionate. ___________

Casarea materialului rulant 
învechit

Larutasuburinuănr. 17 s-a majorat or. deaatohuze 
la linie pînă la 3 unităţi, de la data de  I5.I0.20IS. 
incepînd cu dala de 0 1 .11.2018 a  fost modificat 
itinerarul rutei nr. 46 prelungire până la str.

’ Melestiu.
| Coordonarea orarelor de circulaţie a  autobuzelor cu
primăriile localităţilor suburbane.
Plasarea şi reînnoirea la staţiile transportului public 
şi pe site-ul întreprinderii (autourban.md) a orarelor 
existente pentru rutele gestionate de întreprindere. 
‘Zilnic se efectuează salubrizarea' unităţilor de 
transport.

31.12.2018

Permanent

In anul 2018 pînă în prezent au fost efectuate 32 de 
fluxuri de călători pe 15 rute urbane şi suburbane 
ale Î.M.„PUA,\

Periodic

Asigurarea încadrării
întreprinderii în limita termenilor 
normativi de exploatare al 
materialului rulant, 12 unităţi.

Pachetul de documente pentru casarea unităţilor de 
transport şi mijloacelor fixe este pregătit, urmează 
a fi trasnmis CMC.

31.12.2018

urban de
___autobuze” __
Viceprimărul de 
ramură, Direcţia 

generală 
transport public 

şi căi de 
comunicaţie, 
Î.M.„Parcul 

urban de 
autobuze’'

ş ic ă id e  
comunicaţie, 
Î.M.„Parcul 

urban de
autobuze”

I.M.„Parcul 
urban de 

autobuze”

Viceprimarul de 
ramură, Direcţia 

generală 
transport public 

şi căi de 
comunicaţie, 
Î.M.„Parcul 

urban de 
autobuze”



9. Reparaţia teritoriului 
întreprinderii

Îmbunătăţirea infrastructurii 
întreprinderii (800 m2).

10. Reparaţia sectoarelor de 
producere

îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă a personalului (200 m2).

11. Modernizarea staţiei de 
alimentare cu combustibil

Asigurarea sporită de depozitae 
şi manevrare cu materialele uşor j 
inflamabile.

Director

Au fost efectuate 2 procf ri de achiziţie a 
serviciilor de reparaţie a asraltului pe teritoriul 
întreprinderii:

1. Licitaţie publică -  18/03462 din data de
07.09.2018 — anulată din imposibilitatea 
asigurării unui nivel satisfăcător al 
concurenţă:

2. Licitaţie publică — 18/04353 din data de
19.10.2018 -  licitaţia nu a avut loc din lipsa

______de ofertanţi.________

30.10.2018
Î.M.„Parcul 

urban de 
autobuze”

Acţiunea a fost realizată integral. 31.12.201* l-M^Parcul 
urban de

La dala de 06.03.2018 a foa efen—«  
electronică privind achiziţia »«<•« coloane de 
alimentare cu combustibil -  procedura de 
nu a avut loc din lipsa de ofertanţi. La moment a 
fost iniţiată o nouă procedură de achiziţie.

31.122011
L M M
ariNHde

Vitalie Copaci


