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Anexa nr: —
la dec iz i a  ConsilîuTtrr^ 
mu nic ipa l  Chişinău  
nr.^/din -fC ' H

P L A N U L
de m ăsuri de redresare a situaţiei econom ico-financiare  

şi de dezvoltare a Î.M . „Parcul urban de autobuze” pe perioada 2010 - 2012

JVfi
Măsuri de redresare 

a situaţiei
Perioada de 

implementare

Suma necesară 
pentru 

implementare

Sursa de 
acoperire

Efectul
economic

anual
Remarcă Responsabili

1 2 3 4 5 6 7 8 “ 1

1

Excluderea dublării neraţionale 
(sau fară orar strict de circulaţie) 
a rutelor de autobuz şi microbuz. 
Includerea, la necesitate, a j 
autobuzelor de capacitate medie. ■

Tr. IV 
an 2011

- -

Majorarea 
încasărilor 
proprii cu 

| 5,1 mln. lei

Măsura nu necesită 
mijloace financiare 
suplimentare, între 

orele de vîrf unele curse 
neraţionale ar putea fi 
înlocuite cu autobuze 
de capacitate medie

DGTPCC,
IjUA

Implementarea în traficul urban a 
autobuzelor de mers „Special”
(fară facilităţi) şi mers „Obişnuit” 
(cu facilităţi), reieşind din roporţia:
- 50,0 la sută -  autobuze „Speciale”
- 50,0 la sută -  autobuze 
..Obişnuite”

Tr. I
an 2011

- -

Majorarea 
încasărilor 
proprii cu 

3,2 mln. lei

Necesită decizia CMC

!

CMC, 
DGTPCC, j 

PUA !

Includerea în traficul urban de 
: călători a unităţilor de transport de 

3 capacitatea medie de transportare 
(pe rutele cu flux redus, sau între 
orele de v îr f ).

Tr. II - III
an 201 1

Reducerea 
cheltuielilor de 
exploatare cu 

1,8 mln. lei

Măsura dată poate 
fi implementată numai 

după procurarea 
unităţilor de transport 
de capacitate medie

DGTPCC, | 
PUA ;

H

Adoptarea deciziei Consiliului, 
municipal Chişinău, „Cu privire la 
aprobarea Contractului privind 
prestarea serviciilor transportului de 
călători pe rutele mun. Chişinău”.

Tr. IV
an 2011

i

!

__________________!------------------

- Notă *

_ .

CMC,
DGTPCC

X ’  ^



2 3 4 5 6 7
Implementarea sistemului 
municipal unificat de dirijare şi 

; control al activităţii transportului 
1 public din municipiul Chişinău, cu 
: utilizarea în comun a reţelei 
existente de dispecerat.

Tr. 11 250,0
an 2011 mii leii

;

Reducerea 
I cheltuielilor de 

salarizare 
; cu 0,8 mln. Iei

j Sporirea controlului de 
către comandatar

1--------

CMC,
DGTPCC

i

! 6

“ 7/

| Organizarea studiului general al 
| fluxului de călători în traficul urban 
| al municipiului Chişinău şi unui 
{ sondaj amplu privind determinarea 
i direcţiilor principale atractive şi de 
j deplasare al locuitorilor capitalei şi 
elaborarea schemei optime de rute.

Tr. III 
an 2011

0,7 - 0,8 
mln. lei

| Bugetul i
| local !
! :

Efectuarea acestei 
măsuri va permite 

determinarea 
; necesităţilor reale de 

deplasare pentru 
elaborarea schemei 

complexe â transportulu 
urban de călători

DGTPCC, 
PUA, 
UTM, 

Companie de 
consultanţă 

'

Formarea serviciului municipal de 
control financiar la trafic, cu 
reducerea acestor funcţii de la 
întreprinderile de transport. Dotarea 
acestui serviciu cu echipament 
modem. 1

Tr. IV
an 2011

j  |  

I

0,8 mln. lei ; 

1

Reducerea 
:  cheltuielilor de 

salarizare 
cu 0,8 mln. lei

Sporirea controlului 
financiar. Posibilitatea 
modernizării tehnice.

1

CMC,
DGTPCC,

PUA

8

Implementarea tehnologiilor modeme 
(computerizate) de dirijare şi control al 
activităţii transportului public la trafic 
de către companiile de transport cu 
utilizarea sistemului de pozare AGP.

Tr. I 
an 2012

0,2 mln. lei „ 
(Perioada de urse. 

răscumpărare - 1 Proprii,
0,5 ani) ! Grant

I

Reducerea 
cheltuielilor de 

salarizare ! 
cu 0,4 mln. lei

Controlul computerizat 
asupra derulării 

activităţii de transport.

CMC,
DGTPCC,

PUA

9
Proiectarea şi instalarea sistemului 
de încălzire autonomă în baza 
gazelor naturale.

An. 2012

3,0 mln. lei j 
(Perioada de j Bugetul 

răscumpărare - : local ! 
4,3 ani) j

Reducerea 
cheltuielilor cu 

0,7 mln. lei

Reducerea cheltuielilor 
din fondul excluderii 
pierderilor iraţionale.

i

|

PUA

10

Implementarea tehnologiilor modeme 
de încasare a taxelor de călătorie în 
transportul public cu reducerea 
factorului uman la colectarea 
încasărilor. j

Tr. IV 
an 2011

2,2 -  2,8 mln. lei 
(Perioada de 

răscumpărare -  

4,8 luni )

Prin credit 
tehnic cu 

garanţia din 
partea 
CMC

Reducerea 
cheltuielilor de 

salarizare 
cu 6,2 mln. lei

Excluderea factorului 
uman la încasarea 
taxelor, creşterea 

nivelului veniturilor.

DGTPCC,
PUA



U - r

Implementarea proiectului privind 
trecerea unităţilor de transport la 
combustibil ecologic (gaz natural 

I comprimat).

12

Procurarea şi dotarea l.M. „Parcul 
urban de autobuze” cu unităţi de 
transport noi, inclusiv autobuze de 
capacitate sporită (100 -  110 pas.) 
şi medie (60 -  70 pasageri) precum 
urmează:

a n u l  2011 : 1 0 + 1 0  u n i tă ţ i

anul 2012: 10 + 10 unităţi

13

Antrenarea la trafic a unităţilor de 
transport departamentale şi 
particulare.

14

I

Casarea materialului rulant 
învechit, cu termenul de 
exploatare de peste 10 ani.

Tr. IV 
an 2012

16,0 mln. lei 
(Perioada de 

răscumpărare
2,4 ani)

an. 2011-201:

an. 2011 - 28,5 
mln. lei

an. 2012 - 28,5 
mln. iei

Programul ac 
eficienţă 

energetică- j 
Fondul 

ecologic 
naţional - 70%, 

contribuţii 
CMC-30%

Prin credit 
tehnic cu 

garanţia din 
partea CMC

Micşorarea 
cheltuielilor la 

com bustibil
cu 6,6 mln. lei

PUA

Majorarea sumei 
(venitului anual cu 

8,1 mln lei

10-15 unităţi 
anual

2011 - 6 un.
2012 - 16 un.

Asigurarea încadrării 
întreprinderii în limita 

normativelor de 
exploatare a 

materialului rulant
către an. 2012

CMC

Majorarea 
încasărilor cu 

0.5 - 0,8 mln. lei 
Obţinerea unor 

yenituri 
suplimentare de 

la realizarea 
metalului uzat 
-  71,0 mii lei

Nu necesită surse 
financiare

Asigurarea încadrării 
întreprinde iii în limita 

termenilor normativi de 
exploatare al materialului 

rulant către an. 2012

PUA

CMC,
Primăria
Chişinău,
DGTPCC,

PUA

* NOTA: pentru pregătirea şi îndeplinires* către un audit independent;

s  — *  - * *
c) inventarierea fondurilor fixe pentru. „mdncere-

I  S ^ S ' ^ o r  « C  în ^  *  Pr° dUCere



d) analiza relaţiilor întreprinderii cu furnizorii - poate fi mai convenabil procurarea materialelor la licitaţie (prin
intermediul serviciului achiziţii publice);

e) elaborarea sistemului de limitare a consumului de materiale (combustibil, piese de schimb, şi altele) şi a cheltuielilor
totale pe întreprindere, ţinându-se cont de starea reală a materialului ru-ant:

SECRETAR A L  CONSILIULUI 

Valeriu Didencu

i i i



REPUBLICA MOLDOVA

întreprinderea municipală 
PARCUL URBAN DE AUTOBUZE’

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

„ fS  ” ianuarie 2012

C/d 222475900870 
Fii BCA “Banca Socială’' 

sect. Botanica,
C/f 1004600054327

Nr. 01.10/ ( h

Copia:

Dlui Nistor Grozavu, 
Viceprimar al mun. Chişinău

Dnei Aliona Berdilă, 
Director al Direcţiei 
generale economie, reforme 
şi relaţii patrimoniale

Dlui Adrian Boldurescu,
Director al Direcţieii
generale transport public 
şi căi de comunicaţie

La demersul nr. 04-109/817 
din 09.12.2011

întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” prezintă informaţie privind 
rezultatele activităţii pe parcursul anului 2011, viziunile strategice ale activităţii şi 
obiectivele principale pentru anul 2012.

Se anexează 6 file.

Director /  .■ Iacob Capcelea

E \  V  C o p a c i 

Tel. 837-340



NOTĂ INFORMATIVĂ
A

privind activitatea l.M. „Parcul urban de autobuze” 
pe parcursul an. 2011

Pe parcursul anului 2011 întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze”, 
necătînd la situaţia economico-financiară destul de complicată, condiţionată de 
majorarea preţurilor de piaţă la combustibil, 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 de către Consiliul municipal Chişinău. 
Analiza îndeplinirii indicilor principali economico-financiari şi de exploatare sunt 
reflectaţi în anexa nr. 1 la nota informativă.

Către finele anului 2011, la balanţa întreprinderii, conform evidenţei contabile, 
au fost înregistrate 142 autobuze destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 
125 sunt implicate în procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului Chişinău 
şi 17 autobuze, cu o medie de exploatare de 20-23 ani se află în conservaţie, necesînd 
reparaţie capitală, sau casare din cauza defecţiunilor caroseriei.

In prezent întreprinderea asigură zilnic 93 autobuze la linie, deservind 24 rute 
urbane şi suburbane ale capitalei, inclusiv 5 rute (sau 21,0 la sută) în trafic urban şi 
19 rute (sau 79,0 la sută) în trafic suburban. Lungimea totală a reţelei de rute constituie 
403 km.

Ieşirea medie zilnică a autobuzelor la linie pe anul 2011 a constituit 87 unităţi, 
care s-a micşorat faţă de anul 2010 cu 1 autobuz zilnic. Scăderea ieşirilor s-a produs din 
cauza materialului rulant de vîrstă înaintată, vîrsta medie a unui autobuz fiind de 11,8 
ani faţă de normativul de 8 ani, ceia ce condiţionează cheltuieli suplimentare pentru 
întreţinere şi exploatare.

Volumul de călători transportaţi pe parcursul anului 2011 a alcătuit 15,6 mln. 
călători, dintre care 12,4 mln. călători (sau 79,5 la sută) cu achitarea plăţii pentru 
călătorie, şi 3,2 mln. călători cu facilităţi. Numărul de călători, care au achitat plata 
pentru călătorie, s-a redus în comparaţie cu anul 2010 cu 3,9 la sută.

Pe parcursul anului de gestionare au fost acumulate venituri în sumă de 
42,8 mln. lei, inclusiv: venituri de la transportarea călătorilor -  39,6 mln. lei, şi venituri 
din alte genuri de activitate -  3,2 mln. lei. Suma încasărilor acumulate de la 
transportarea călătorilor în anul 2011 a scăzut în comparaţie cu anul 2010 cu 1,5 mln. 
lei (sau cu 3,6 la sută), iar suma veniturilor la l(un) autobuz la linie s-a micşorat de la
466,9 mii lei -  anul 2010 pînă la 455,2 mii lei -  anul 2011, sau cu 2,5 la sută.

La scăderea numărului de călători transportaţi contra plată cît şi la micşorarea 
veniturilor acumulate a contribuit reducerea numărului de autobuze circulante de la 88 
unităţi în mediu pe zi pînă la 87 unităţi şi extinderea reţelei rutelor de microbuz în 
paralel cu rutele de autobuz.

Suma cheltuielilor suportate pe parcursul anului 2011 a alcătuit 114,1 mln.lei, 
care au crescut în comparaţie cu anul 2010 cu 10,7 mln. lei (sau cu 10,3 la sută). 
Majorarea cheltuielilor s-a produs în urma majorării preţului la motorină de la 
11,35 lei/litru (an. 2010) pînă la 14,50 lei/litru (luna decembrie an. 2011), sau cu 27,8 la 
sută, au crescut tarifele la sursele energetice, preţurile la piesele de schimb şi materiale. 
Structura cheltuielilor pe articole este reflectată în anexa nr. 2.

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 2011 au



alcătuit 71,3 mln. lei, dintre care 49,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocaţiilor 
financiare din bugetul municipal, iar 21,5 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 2012.

Preţul unei călătorii *a crescut de la 6,76 lei -  anul 2010 pînă la 7,30 lei -  anul 
2011 din cauza scăderii numărului de călători transportaţi cu plată şi majorării 
cheltuielilor de producere, in prezent tariful mediu de călătorie în autobuze constituie
3,20 lei şi acoperă de facto doar cu 43,8 la sută preţul de cost al unei călătorii.

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2011 a constituit 802 persoane, 
inclusiv:

- şoferi de autobuze -2 4 1  pers.
- taxatori -  204 pers.
- lăcătuşi -1 1 6  pers.
- slujbaşi, funcţionari -1 1 7  pers.
- alte categorii -  124 pers.

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcţie a constituit 3681 lei, inclusiv:
- şoferi de autobuze -  4694 lei
- taxatori -  2626 lei
- lăcătuşi -  3484 lei
- slujbaşi, funcţionari -  4232 lei
- alte categorii -  2979 lei.
In scopul majorării părţii de venituri şi ca urmare reducerii pierderilor din

activitate Parcul urban de autobuze pe lîngă activitatea de bază a presta 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. 2011 venituri 
suplimentare în sumă de 3,2 mln. lei.

Pe parcursul anului 2011 a fost efectuată reparaţia capitală a 2500 m2 de acoperiş 
la sectorul de producere, a fost efectuată reparaţia capitală a dispeceratelor de la staţiile 
terminus pe str. Tighina şi Uzina Topaz, construcţia dispeceratului de pe str. Grenoble.

Au fost reparate şi amenajate unele sectoare de producere, au fost schimbate 
geamurile la camera de vopsire a autobuzelor.

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

au fost utilate 35 unităti de autobuze cu sisteme
GPS;

- s-a elaborat un model nou a indicatorului informaţional de rută pentru 
autobuze, frontal şi lateral, cu indicarea numărului şi denumirii rutei 
respective şi direcţiilor (străzilor) principale de deplasare. Au fost echipate 
circa 80 la sută a autobuzelor aflate în exploatare;



- 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 moderne de dirijare dispecerială; 
monitorizarea 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.

- Potrivit Concepţiei de dezvoltare a complexului de transport public al 
municipiului Chişinău pentru perioada 2000-2010, aprobate prin decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr.3/35 din 22.06.2000 şi “P lan u lu i de măsuri de redresare a 
situaţiei economico-fmanciare 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 a fost realizat un plan complex de măsuri economico-organizatorice şi 
tehnologice, care permit stoparea declinului economic al ÎM “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).

Dificultăţile apărute pe parcursul anului 2011 
şi cauzele, care au generat aceste probleme.

Problema principală, care apare la începutul fiecărui an gestionar şi a apărut la 
începutul anului 2011 a fost, în primul rînd, datoriile creditoare formate pe parcursul 
anului 2010 în sumă de 13,1 mln. lei, care au fost restituite parţial din contul alocaţiilor 
bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitatea întreprinderii pe 
parcursul anului 2011.

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 
nemulţămirea 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.

Dat fiind situaţia economico-financiară extrem de complicată a întreprinderii la 
sfîrşitul anului 2011 şi lipsa surselor financiare în bugetul local, întreprinderea a fost 
nevoită în luna decembrie anul 2011 de a angaja un credit bancar în sumă de 8,0 mln. 
lei, pentru stingerea datoriilor la salariu, combustibil şi alte datorii creditoare.

Aşa, suma datoriilor creditoare formate către 01.01.2012 constituie
25985,9 mii lei, inclusiv pentru:

-motorină -  5182,6 mii lei;
- lubrifianţi _  548,0 mii lei;
- piese de schimb şi materiale -  2821,5 mii lei;
- surse energetice -  284,7 mii lei;
- salariul angajaţilor (lunile XI-XII an. 2011) -  4102,5 mii lei;
- cotizaţii, impozite, taxe -  4346,0 mii lei;
- alte cheltuieli _ 364,5 mii lei,
- credit bancar, dobînda -  8336,1 mii lei,



care urmează de a fi achitate din contul alocaţiilor bugetare preconizate pentru 
acoperirea pierderilor din activitate pentru anul 2012, agravînd situaţia economico -  
financiară a întreprinderii chiar la începutul anului.

Totodată, pe perioada anului 2011 extinderea reţelei rutelor de microbuz în paralel 
cu rutele de autobuz a afectat negativ la acumularea veniturilor şi scăderea fluxului de 
pasageri. Astfel, conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 36-d din 02.02.2011, 
itinerarul rutei de microbuz nr. 116 a fost prelungit până la bd. Dacia, colţ cu str. Grădina 
Botanică, dublând ruta urbană de.autobuz nr. 23 „str. Profesor Ion Dumeniuk -  str. 
Ismail” . Impactul -  scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele 
rutei nr. 23 în perioada lunilor Mai - Decembrie a constituit circa 14,1 la sută sau 1,01 
mln. lei.

Conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 360-d din 12.05.2011 a fost 
deschisă ruta de microbuz nr. 148 „str. Melestiu (spitalul municipal nr. 1) -  sat. Goianul 
Nou, dublând traseele rutelor suburbane de autobuz nr. 37 „str. Vasile Alecsandri -  sat. 
Goianul Nou”, nr. 47 „str. Vasile Alecsandri -  sat. Ciorescu” şi nr. 48 „str. Vasile 
Alecsandri -  sat. Făureşti”. Impactul -  scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor 
cu autobuzele rutei nr. 47 în perioada lunilor Septembrie - Decembrie a constituit circa 
9,3 la sută sau 87,2 mii lei. Ruta suburbană de autobuz nr. 37 a fost lichidată.

Conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 1138-d din 28.12.2011 a fost 
deschisă ruta de autobuz nr. 141 „or. Cricova -  str. Bulgară”, dublând traseul rutei 
suburbane de autobuz nr. 2 „str. Vasile Alecsandri -  or. Cricova”. Impactul -  scăderea 
veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei nr. 2 va constitui circa 20 -  
25 la sută sau circa 909,7 mii lei anual.

Direcţiile principale de activitate 
pentru anul 2012

Potrivit “P lan u lu i de măsuri de redresare a situatiei economico-financiare şi de * * * 
dezvoltare a l.M. „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin 
Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011, sunt preconizate 
un şi de măsuri care urmează a fi implementate pe perioada anului 2012, care va 
contribui la eficientizarea activităţii transportului de călători în municipiul Chişinău, 
optimizarea relaţiilor economico-financiare între participanţii la procesul de asigurare a 
traficului de călătorie, perfecţionarea mecanismelor de colectare a plăţilor şi de dirijare 
a transportului public, reducerea cheltuielilor de producţie, automatizarea proceselor 
tehnologice, implementarea tehnologiilor moderne, reducerea treptată a alocaţiilor 
bugetare.

Director /■" " /  Iacob Capcelea
C /

Şeful serviciului
planificare Vitalie Copaci



Analiza 
indicilor economici şi de 

exploatare obţinuţi pe perioada an. 2011 
/pronostic/

Anexa nr.l

Nr
d/o Denumirea indicilor

Unitat.
de

Efectiv an. 2011
Dina

măsură an. 2010 Plan Efect % +- mica
1 Ieşirea medie zilnică a 

autobuzelor
un 88 83 87 104,8 +4 98,9

Parcursul total mii km 7651,2 7455,0 7499,0 100,6 +44,0 98,0

3 Venituri -  în total
inclusiv:
a) venituri de la 
transportarea călătorilor

mii lei 44184,1 39370,0 42770,0 108,6 +3400,0 96,8

in total: 
inclusiv:

de la realizarea 
biletelor
de la realizarea 
abonament, 
autobuze „ la 
comandă” 

b) alte venituri

- I I -

- I I -

- I I -

- I I -

41083,5

38501,4

3405,8

176,3
3100,6

39370,0 39605,7

37292.4

2207.4

105,9
3164,3

100,6 +235,7 96,4

96,9

64,8

60,1
102,1

4  ■

i

Suma veniturilor de la 
transportarea 
călătorilor la l(un) 
autobuz la linie

mii lei 466,9 474,3 455,2 96,0 -19,1 97,5

5 Finanţarea din buget mii lei 50865,3 49767,9 49767,9 100,0 - 97,8

6 Cheltuieli mii lei 103368,0 123631,9 114083,0 92,3 -9548,9 110,4

7 Pierderi din activtate mii lei 59183,9 84261,9 71313,0 84,6 12948,9 120,5

8 Pierderi neacoperite cu 
venituri proprii şi 
finanţare din buget

mii lei 8318,6 34494,0 21545,1 62,5 12948,9 259,0

9 Volum  de transport -  în 
total, inclusiv:

mii căi. 15280,6 15335,0 15617,0 101,8 +282,0 102,2

a) cu plata 12929,6 12090,6 12372,4 102,3 +281,8 95,7
b) cu înlesniri, inclusiv: - I I - 2351,0 3244,4 3244,6 100,0 +0,2 138,0

- pensionari cu abonam.anuale - I I - 1415,9 1892,9 1892,9 100,0 - 133,7
- alte categorii - / / - 935,1 1351,5 1351,7 100,0 +0,2 144,6

1 0 Preţul de cost a 
transportării unui 
călător

lei
6,76 8,06 7,30 90,6 -0,76 108,0

11 Tariful mediu lei 3,18 3,26 3,20
i

98,2 -0,06 100,6

SefSP V. Copaci



Anexa nr.2

SUMA
cheltuielilor efectiv suportate de către 

Î.M „Parcul Urban de Autobuze” 
pe parcursul anul 2011 în comparaţie cu anul 2010

Nr.
d/o Cheltuieli pe articole

Unitate
de

măsură

Valoarea indicilor Dinamica 
2011către 2010

Anul
2dl0

Anul 2011 
(promostic) % ±

1 Combustibil mii lei 35868,0 43866,4 122,3 +7998,4

2 Lubrifianţi mii lei 2015,2 2257,2 112,0 +242,0

3 Energia electrică mii lei 1330,2 1376,6 103,5 +46,4

4 Energia termică mii lei 615,8 532,6 86,5 -83,2

5 Apă şi canalizare mii lei 289,1 267,8 92,6 -21,3

6 Piese de schimb şi 
materiale

mii lei 7045,5 7743,5 109,9 +698,0

7 Uzura mijloacelor fixe mii lei 11046,0 11088,5 100,4 +42,5

8 Remunerarea muncii mii lei 33691,3 34531,7 102,5 +840,4

9 Fondul social mii lei 7740,4 8114,9 104,8 +374,5

10 Asigurări medicale mii lei 1178,0 1208,6 102,6 +30,6

11 Alte cheltuieli mii lei 2548,4 3095,2 121,5 +546,8

Cheltuieli -  în total: mii lei 103368,0 114083,0 110,4 +10 715,0

Şeful serviciului planificare V. Copaci



REPUBLICA v  MOLDOVA
A -
întreprinderea municipală 

„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE

C/d 222475900870 
Fii BCA “Banca Socială” 
sect. Botanica,
C/f 1004600054327

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

„ ■!'> ”  ian u arie  2013

Copia:

La nr. 43/449 
din 07.12.2012

In baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 48/7 din 15.06.2006 „Cu 
privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a transportului public urban în municipiul 
Chişinău” şi deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 11/3 din 23 septemrie 2010 „Cu 
privire la aprobarea şi realizarea Planului privind măsurile anticriză şi stabilizare 
economică a municipiului Chişinău pe perioada 2010-2012”, a fost aprobat Planul de 
măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare şi de dezvoltare a î. M. „Parcul 
urban de autobuze” pe perioada anilor 2010-2012, prin decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011, (se anexează).

Prin prezenta, administraţia Î.M. “Parcul urban de autobuze” Vă prezintă 
informaţia, privind mersul executării prevederilor Deciziei CMC nr. 1/15 din 10 februarie 
2011 „Cu privire la aprobarea Planului de măsuri de redresare a situaţiei economico- 
financiare şi de dezvoltare a î. M. PUA”:
- pct. nr. 1 „Excluderea dublărilor neraţionale (sau fără orar strict de circulaţie) a 

rutelor de autobuz şi microbuz. Includerea, la necesitate, a autobuzelor 
de capacitate m edie”.

In anul 2012, careva schimbări în reţeaua existentă a rutelor municipale de 
microbuz şi autobuz, îndreptate spre excluderea dublărilor neraţionale, nu s-au efectuat.

N r. 01 .10 / J J

Dlui Adrian Boldurescu 
Director Direcţia generală 
transport public şi căi de 
comunicaţie

5

Dlui Mihai Cojocaru 
Director adjunct al Direcţiei 
generale economie, reforme 
şi relaţii patrimoniale



Din contra, conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 36-d din 02.02.2011 
itinerarul rutei de microbuz nr. 116 a fost prelungit până la bd. Dacia, colt cu str. Grădina 
Botanica, dublând ruta urbană de autobuz nr. 23 „ştr. Profesor Ion Dumeniuk -  str. Ismail”.

J Upactul scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei 
m. 23, pentru anual 2012 a constituit circa 18,8 la sută sau 2000,0 mii lei.

Conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 360-d din P  05 2011 a fost
deschisa ruta de microbuz nr. 148 „str. Melestiu (spitalul municipal nr. I) -  sat. Goianul

° U’ dublând traseele rutelor suburbane de autobuz nr. 37 „str. Vasile Alecsandri -  sat.
Goianul Nou , nr. 47 „str. Vasile Alecsandri -  sat. Ciorescu” şi nr. 48 str Vasile 
Alecsandri -  sat. Făureşti”. '

IlŞfiâcţui -  scaderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei 
nn 47 şi 48 şi 37 pentru anul 2012 a constituit circa 14,3 la sută sau 437,1 mii lei Ruta 
suburbana de autobuz nr. 37 a fost lichidată.

u.Conform Dispoziţiei Primăriei mun. Chişinău nr. 1138-d din 28.12.2011 a fost 
deschisă ruta de autobuz nr. 141 „or. Cricova -  str. Bulgară”, dublând traseul rutei 
suburbane de autobuz nr. 2 „str. Vasile Alecsandri — or. Cricova”.

impactul -  scăderea veniturilor de la transportarea călătorilor cu autobuzele rutei 
nr. 2, va constitui circa 36,4 la sută sau circa 1470,9 mii lei anual.

pct. nr. 2 „Implimentarea în traficul urban a autobuzelor de mers „Special” (fără 
facilităţi) şi mers „ Obişnuit” (cu facilităţi), reieşind din proporţia: 50,0 
la suta -  autobuze Speciale şi 50,0 la sută - autobuze ,, Obişnuite””

mplementarea acestei măsuri Necesită decizia Consiliului municipal Chişinău şi 
nu ţine de competenţa administraţiei l.M. „PUA”.

- pct. nr. 3 „Includerea în traficul urban de călători a unităţilor de transport de
capacitate medie de transportare (pe rutele cu flu x  redus, sau între orele 
de virj)

Masura data poate fi implementată numai după procurarea unităţilor de transport 
de capacitate medie. Da fund faptul că pe perioada anului 2012 nu au fost procurate 
unităţi de transport, măsura dată nu a putut fi realizată.

pct. nr. 4 „Adoptarea deciziei Consiliului municipal Chişinău, „Cu privire la 
apiobarea Contractului privind prestarea serviciilor transportului de 
călători pe rutele mun. Chişinău,,M.

Implementarea prevederilor acestui punct va fi posibilă după determinarea politicii
de eventuală dezvoltare a l.M. „Parcul Urban de Autobuze”, problema care tine de
competenţa Primăriei municipiului Chişinău şi Consiliului municipal Chişinău. Totodată
implementarea data poate fi realizată numai după reînoirea parcului rulant al 
întreprinderii.



- pct. nr. 5 „Implementarea sistemului municipal de dirijare şi control al activitătii
transportului public municipal Chişinău, cu utilizarea în comun a reţelei 
de dispecerat”

Executarea prevederilor acestei măsuri nu ţine de competenţa Î.M. „PUA”.

- pct, nr. 6 „Organizarea studiului general al fluxului de călători în trafic urban al
municipiului. Chişinău şi unui sondaj amplu privind determinarea 
direcţiilor principale atractive şi de deplasare al locuitorilor capitalei şi 
elaborarea schemei optime de rute”

Executarea prevederilor prezentei măsuri ţine de competenţa Direcţiei Generale 
îansport Public şi Căi de Comunicaţie. Totodată pentru implementarea punctului dat 

sunt necesare surse financiare suplimentare care nu au fost alocate, astfel nu a fost posibil 
organizarea studiului mai sus menţionat.

pct. nr. 7 „Formarea serviciului municipal de control financiar la trafic, cu 
reducerea acestor funcţii de la întreprinderile de transport. Dotarea 
acestui serviciu cu echipament modern”.

. . Neceoslf  măsuri de reorganizare a structurilor respective ale Primăriei municipiului
m TŞl”f U' ţl0narea Problemei în cauză nu ţine de competenţa administraţiei Î.M. 

„ r U A  .

- pct. nr. 8 „Implementarea tehnologiilor moderne de dirijare şi control al activităţii
transportului public la trafic de către companiile de transport cu 
utilizarea sistemului de pozare AGP”.

Pe perioada anului 2011 la 35 unităţi de autobuze au fost instalate sistemele de 
pozare GPS, care permite monitorizarea şi supravegherea activităţii de transport în regim 
online. Se preconizează instalarea sistemului GPS la toate unităţile de transport. Au fost 
analizate mai multe oferte, dar din lipsa posibilităţilor financiare în anul 2012 alte unităti 
de transport nu au fost echipate cu astfel de sisteme.

-pct.  nr. 9 „Proiectarea şi instalarea sistemului de încălzire autonomă în baza gazelor 
naturale”.

Dat fund faptul că î. M. PUA nu dispune de surse financiare suplimentare şi 
propunerea noastra de a include în bugetul municipal pentru anul 2012 la capitolul 
Alocaţii pentru programul de investiţii”, a sumei de 3000,0 mii lei nu a fost acceptată 

acest proiect la moment nu poate fi realizat. ’

pct. nr. 10 „Implementarea tehnologiilor moderne de încasare a taxelor de călătorie 
în transportul public cu reducerea factorului uman la colectarea 
încasărilor”.

Firma câştigătoare a tenderului organizat de către Direcţia Generală Transport 
ublic şi Căi de Comunicaţie nu a prezentat propuneri de implementare a unor astfel de

sisteme moderne de încasare a taxelor de călătorie.



" Pc*- Nr. 11 „Implementarea proiectului privind trecerea unităţilor de transport la 
combustibil ecologic (gaz natural comprimat) ”

La moment de către î. M. „PUA” au fost achiziţionate două autobuze de model 
„Volvo”, care funcţionează pe bază de gaz natural. Pe parcursul anului 2012 acestea sunt 
testate pe rutele mun. Chişinău. După testare şi obţinerea rezultatelor pozitive la indicii 
tehnico-economici, se vor face propuneri CMC şi Primăriei de a ne permite 
achiziţionarea a astfel de autobuze. Au fost examinate mai multe oferte cu privire la 
achiziţionarea autobuzelor noi cît şi de mîna a doua, care funcţionează pe bază de 
motorină şi gaz natural comprimat.

pct. nr. 12 „Procurarea şi dotarea Î.M. „PUA” cu unităţi de transport noi, inclusiv 
autobuze de capacitate sporită (100 - 1 1 0  pas.) şi medie (60 -  70 pas.) 
precum urmează: anul 2011:10+10 unităţi; anul 2012:10+10 unităti”.

Executarea prevederilor pct. 12 nu ţine de competenţa Î.M. „PUA”. Dat fiind faptul 
că necesită surse financiare suplimentare, administraţia PUA a propus, de a include în 
bugetul municipal pentru anul 2012 la capitolul ”Alocaţii pentru programul de investiţii”, 
41600,0 mii lei pentru procurarea şi dotarea întreprinderii cu unităţi de transport noi, 
autobuze de capacitatea sporită (100 -  110 pasageri) -  20 unităţi.

- pct. nr. 13 „Antrenarea la trafic a unităţilor de transport departamentale şi 
particulare”

Pe perioada anulilor 2010-2012 nu au fost prezentată nici o ofertă de la agenţii 
economici sau persoane fizice cu privire la intenţia de activa pe rutele municipale de 
autobuz.
- pct. nr. 14 „Casarea materialului rulant învechit, cu termen de explotare de peste 10

ani”.
Conform Deciziei CMC nr. 2/8-3 din 21.02.2012 la î. M. „PUA” au fost casate 6 

autobuze cu termen de exploatare de peste 20 ani. La moment se pregătesc acetele pentru 
casarea a4 autobuze.

Toţotadă în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 11/3 din 23 septemrie 2010 
„Cu privire la aprobarea şi realizarea Planului privind măsurile anticriză şi stabilizare 
economică a municipiului Chişinău pe perioada 2010-2012”au fost incluse şi alte măsuri 
cum ar fi:

- Elaborarea şi aprobarea politicilor de subvenţionare a serviciilor de 
transport.

Cu toate că subvenţionarea serviciilor de transport de pasageri există, totuşi, pînă 
în prezent, nu este elaborat un mecanism sau act normativ privind subvenţionarea din 
bugetul municipal, a întreprinderilor de transport de pasageri, pentru acoperirea preţului 
de cost şi de tarif, precum şi pentru acoperirea pierderilor suportate prin acordarea de 
înlesniri la transport.

Director Iacob Capcelea
Bx. V, Copaci /
Tel. 837-340


