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elaborarea Programului de activitate a Primăriei municipiului Chişinău pe anul 2012.

Director Iacob Capcelea

Ex. V. Copaci 
tel. 837-340.



P L A N U L
de acţiuni propus de către Î.M. „Parcul urban de autobuze” 

pentru elaborarea Programului de activitate a Primăriei 
municipiului Chişinău pe anul 2012

Nr.
d/o A cţiuni

—

1 Chişinau de către companiile de transoort nuhlir” ™ o municipiului 
l ^ | | n | ^ P rimârie) şi Executor (co m p a n ie  de t ” )

2
Organizarea studiului general al fluxului de călătnri în tr r  1----- r-------- -

d'irec^ilor

3

capacitate sporita pe arterele centrale a capitalei calatori de
"CI L i ------- ----------------

4
S p o S p u b " k StabUirea UnUi regim aCCePtaWI de & nc^ o n â r e ţ f u t S e  al

5
h urmarea sistemului municipal de diriiare i ------- rr̂ ----- ;------

existente de dispecerat. utilizarea comuna a reţelei

6
r urmarea serviciului municipal de control financiar la trafir n , T a------------
acestor funcţii de la întreprinderile de transport ’ d u cerea

7

8
transportare la trafic (după necesitate). capacitate medie de

9

Implementarea in trafic u n i r t a i r ^ n ^
facilitaţi) ş, mers „Obişnuit” (cu facilitaţi), reieşind din propo’S  ( 

70,0 la suta -  autobuze „Comerciale”
---------30,0 la sută -  autobuze „Obişnuite”



10
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. ■

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

12 Implementarea proiectului privind trecerea unităţilor de transport la 
combustibil ecologic (gaz natural comprimat).

13 Casarea mijloacelor fixe.
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str. Sarmizegetusa,51 
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Dlui Nistor Grozavu, 
Viceprimar al mun. Chişinău

Copia: Dlui Adrian Boldurescu,
Director al Direcţiei 
generale transport public 
şi căi de comunicaţie

La demersul nr. 06-109/879 
din 1 1. 12.2012

întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” prezintă informaţie privind 
rezultatele activităţii pe parcursul anului 2012 , viziunile strategice ale activităţii şi 
obiectivele principale pentru anul 2013.

Se anexează 6 iile.

Director , /  lacob Capcelea



NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind activitatea Î.M. „Parcul urban de autobuze” 

pe parcursul an. 2012

Pe parcursul anului 2012 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. Analiza îndeplinirii indicilor principali 
economico-financiari şi de exploatare sunt reflectaţi în anexa nr. 1 la nota informativă.

Către finele anului 2012, la balanţa întreprinderii, conform evidenţei contabile, 
au fost înregistrate 137 autobuze destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 
123 sunt implicate în procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului Chişinău 
şi 14 autobuze, cu o medie de exploatare de 21-24 ani se află în conservaţie, necesînd 
reparaţie capitală, sau casare din cauza defecţiunilor caroseriei.

în prezent întreprinderea asigură zilnic 93 autobuze la linie, deservind 23 rute 
urbane şi suburbane ale capitalei, inclusiv 5 rute (sau 21,7 la sută) în trafic urban şi 
i 8 rute (sau 78,3 la sută) în trafic suburban. Lungimea totală a reţelei de rute constituie 
403 km.

Ieşirea medie zilnică a autobuzelor la linie pe anul 2012 a constituit 84 unităţi, 
care s-a micşorat faţă de anul 2011 cu 3 autobuze zilnic. Scăderea ieşirilor s-a produs 
din cauza materialului rulant de vîrstă înaintată, vîrsta medie a unui autobuz fiind de 
12,6 ani faţă de normativul de 8 ani, ceia ce condiţionează cheltuieli suplimentare 
pentru întreţinere şi exploatare.

Volumul de călători transportaţi pe parcursul anului 2012 a alcătuit 14,4 mln. 
călători, dintre care 11,0 mln. călători (sau 76,4 la sută) cu achitarea plăţii pentru 
călătorie, şi 3,4 mln călători cu facilităţi. Numărul de călători, care au achitat plata 
pentru călătorie, s-a redus în comparaţie cu anul 2011 cu 11,1 la sută.

Pe parcursul anului de gestionare au fost acumulate venituri în sumă de 
37,9 mln. lei, inclusiv: venituri de la transportarea călătorilor -  34,9 mln. lei, şi venituri 
din alte genuri de activitate -  2,8 mln. lei. Suma încasărilor acumulate de la 
transportarea călătorilor în anul 2012 a scăzut în comparaţie cu anul 2011 cu 4,7 mln. 
lei (sau eu 11,8 la sută), iar suma veniturilor la l(un) autobuz la linie s-a micşorat de la 
455,2 mii lei -  anul 2011 pînă la 415,8 mii lei -  anul 2012, sau cu 8,7 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 87 
unităţi în mediu pe zi pînă la 84 unităţi şi extinderea reţelei rutelor de microbuz în 
paralel cu rutele de autobuz.

Cu toate că pe parcursul anului 2012 preţul la motorină s-a majorat de la 14,50 
lei/litru (an. 2011) pînă la 15,15 lei/litru (luna decembrie an. 2012), sau cu 4,5 la sută, 
au crescut tarifele la sursele energetice, preţurile la piesele de schimb şi materiale, suma 
cheltuielilor suportate pe parcursul anului 2012 a alcătuit 111,9 mln. lei, care s-au 
micşorat în comparaţie cu anul 2011 cu 2,0 mln. lei (sau cu 1,8 la sută). 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 2012  au 
alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocaţiilor



alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocaţiilor 
^înanciaie in bugetul municipal, iar 2,2 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 2013.
om o ^ re’ul Unei caIatorH a crescut de la 7,29 lei -  anul 2011 pînă la 7,77 lei -  anul 
2012 din cauza scădem numărului de călători transportaţi cu plată. în prezent tariful
mediu de călătorie în autobuze constituie 3,18 lei şi acoperă de facto doar cu 41 0  1a sută 
preţul de cost al unei călătorii.

inclusivUmaml mCdlU Scnptlc de Personal Pe anul 2012 a constituit 701 persoane,

- şoferi de autobuze -  212 pers
'  taxatori -1 6 4  pers.’
- lăcătuşi - 8 3  pers.
- slujbaşi, funcţionari -1 0 4  pers
- alte categorii 1 -1 3 8  pers.’

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcţie a constituit 4079 lei, inclusiv
- şoferi de autobuze -5 1 7 9  lei
- taxatori -  3122 lei
- lăcătuşi _ 4070 lei
- slujbaşi, funcţionari -  4704 lei
- alte categorii -  3062 lei.
în scopul majoram parţn de venituri şi ca urmare reducerii pierderilor din 

activitate Parcul urban de autobuze pe lingă 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 îeclamei exterioare şi interioare pe autobuze;
prestarea serviciilor de parcare a mijloacelor de transport.

Prestarea acestor servicii a permis de a acumula pe parcursul an. 2012 venituri 
suplimentare in sumă de 2,8 mln. lei.

Pe parcursul anului 2012 a fost efectuată reparaţia capitală a 2520 m2 de acoperiş 
la sectorul de producere, au tost schimbate geamurile blocului administrativ -  70 m2 cît

L ir tp " 1 întrePrindrii ~ 100 m2' A“ f°St reparate ?i “““*“e ™e.e
au fost‘: f c Z i “ ^ ^ irii câ,ătorilor pe mteie deservite de întreprindere’

- Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10.02.2011 Cu 
privire la aPr°barea Planului de redresare a situaţiei economico-financiare şi” de

ezvoltare a I. M. Parcul urban de autobuze”, punctul nr. 11, în scopul testării şi 
completări, in perspectivă a întreprinderii cu unităţi de transport cu consum de 
combustibil mai redus şi ecologic curate cu propulsie pe gaze naturale comprimate 
(GNC), conform contractului nr. 55 din 27.04.2012 au fost procurate, din sursele proprii 
ale întreprindem, doua autobuze de marca VOLVO B10 BLE, anul de producere 2002 
care la moment sunt testare pe rutele de autobuz ale municipiului;



alcătuit 74,0 mln. lei, dintre care 71,8 mln. lei au fost acoperite din contul alocaţiilor 
manciare in bugetul municipal, iar 2,2 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 2013.
o n n  ,PreţUl Unei calat° rn a crescut de la 7,29 lei -  anul 2011 pînă la 7,77 lei -  anul 
2012 din cauza scăderii numărului de călători transportaţi cu plată. în prezent tariful
mediu de călătorie în autobuze constituie 3,18 lei şi acoperă de facto doar cu 41 0 1a sută 
preţul de cost al unei călătorii.

inclusivUmăml mediU SCriPtiC ^  perS° nal Pe anUl 2012  a constituit 701 persoane,

- şoferi de autobuze -  212 pers
• taxatori - 1 6 4  pers.’
' iăcătu$' - 8 3  pers.
- slujbaşi, funcţionari , -1 0 4  pers
- alte categorii ; - 1 3 8  pers.’

Salariul mediu lunar al tmui angajat în funcţie a constituit 4079 lei, inclusiv:
- şoferi de autobuze ' -  5179 lei
- taxatori -3 1 2 2  lei
- lăcătuşi -4 0 7 0  lei
- slujbaşi, funcţionari -  4704 lei
- alte categorii -  3062 lei.
în scopul majorării părţii de venituri şi ca urmare reducerii pierderilor din 

activitate Parcul urban de autobuze pe lîngă activitatea de bază a presta aaentilor 
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. 2012 venituri 
suplimentare m sumă de 2,8 mln. lei.

i f ?e fajrCUrsU! anului 2012 a fost efectuată reparaţia capitală a 2520 m2 de acoperiş
la sectorul de producere, au fost schimbate geamurile blocului administrativ -  70 m2 cît

s : r a; t P“ ui întreprindrii - 100 m - Au fost ~  ^

au fos/efectuate u r m ă t o a r e l e CăIăt° riI° r ^  de
- Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10.02.2011 Cu 

privire la p robarea  Planului de redresare a situaţiei economico-financiare şi” de
ezvoltare a I. M. Parcul urban de autobuze”, punctul nr. 11, în scopul testării şi 

completam in perspectivă a întreprinderii cu unităţi de transport cu consum de 
combustibil mă! redus şi ecologic curate cu propulsie pe gaze naturale comprimate 
(GNC), conform contractului nr. 55 din 27.04.2012 au fost procurate, din sursele proprii 
ale întreprindem, doua autobuze de marca VOLVO B10 BLE, anul de producere 2002 
care la moment sunt testare pe rutele de autobuz ale municipiului;



- a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru procurarea a 30 autobuze cu 
propulsie pe baza gazului natural.

- 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 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.

- 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.

- Potrivit “P lanu lu i de măsuri de redresare a situaţiei economico-fmanciare şi de 
dezvoltare a I.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 ÎM “Parcul urban de autobuze” (reparaţia curentă şi 
capitală a fonduriloi 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 2012 
şi cauzele, care au generat aceste probleme.

Problema principală, care apare la începutul fiecărui an gestionar şi a apărut la 
începutul anului 2012 a fost, în primul rînd, datoriile creditoare formate pe parcursul 
anului 2011 în sumă de 25,9 mln. lei, care au fost restituite din contul alocaţiilor 
bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitatea întreprinderii pe 
parcursul anului 2012.

Stingerea datoriilor creditoare acumulate către furnizorii de combustibil, piese de 
schimb, surse energetice, către ( asa Naţională de Stat şi angajaţii întreprinderii la 
salariu condiţionează scăderea numărului de autobuze la linie şi ca urmare produce 
nemulţămitea 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.

Aşa, suma datoriilor creditoare formate către 01.01.2013 constituie 
19831,1 mii lei, inclusiv pentru:

- motorină _ 5092 ,0 mii lei;
- lubrifianţi _ 859>2 mji lei;
- piese de schimb şi materiale _ 4 151,9 mii lei*
- surse energetice _ 603,8 mii lei; ’
- salariul angajaţilor (lunile XI-XI1 an. 2011) -  2266,1 mii lei;
- cotizaţii, impozite, taxe _ 6103,6 mii lei;
- alte cheltuieli _ 754,5 mii lei,
care urmează de a fi achitate din contul alocaţiilor bugetare preconizate pentru 

acoperirea pierderilor din activitate pentru anul 2013, agravînd situaţia economico -



financiară a întreprinderii chiar la începutul anului.
Totodată, pe perioada anului 2011-2012 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 2012 a constituit circa 18,8 la sută sau 2,0 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, 48 şi 37 în perioada anului 2012 a constituit circa 14,3 la sută 
sau 437,1 mii lei. Ruta suburbană de autobuz hr. 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 în perioada anului 
2012 a constituit circa 36,4 la sută sau 1,5 mln. lei.

Direcţiile principale de activitate 
pentru anul 2013

Potrivit “P lanulu i de măsuri de redresare a situaţiei economico-fmanciare şi de 
dezvoltare a I.M. „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin 
Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011, direcţiile 
principale de activitate pentru anul 2013 sunt:

- Elaborarea şi adoptarea deciziei CMC „Cu privire la aprobarea contractului 
privind prestarea serviciilor transportării călătorilor pe rutele municipiului Chişinău de 
către companiile de transport public”, cu asigurarea relaţiilor dintre Comandatar 
(Primărie) şi Executor (companiile de transport) conform legislaţiei în vigoare, (odată 
cu reînoirea parcului rulant al întreprinderii);

- Procurarea şi dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unităţi de transport 
noi, inclusiv autobuze cu capacitate de transportare medie (60 -  70 pasageri);

- 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;

- Modificarea structurii organizatorice a ÎM în vederea comasării unor servicii şi 
optimizării unităţilor de personal sarcinile cărora nu sunt bine definite;

- Implementarea proiectului privind trecerea unităţilor de transport la combustibil 
ecologic (gaz natural comprimat).

Director > /  lacob Capcelea

Şeful serviciului  ̂ ^ /
analize economice şi prognoze Vitalie Copaci



Anexa nr. 1

Analiza indicilor econom ici şi de 
exploatare obţinuţi pe perioada anului 2012

Denum irea  indicilor

Ieşirea m edie zilnică a 
autobuzelor

Parcursul total

Venituri -  în total,
inclusiv: alte venituri
Venituri de la 

transportarea călătorilor,
inclusiv:
- de la realizarea biletelor
- de la realizarea abon.
- autobuze „ la com andă"
Finanţarea din buget,  
inclusiv:

- art. 131.1, 131.2 
___ proces-verbal
Cheltuieli

Pierderi din activtate(-) 
A coperirea cheltuielilor  
cu venituri proprii şi 
finanţare din buget
Volum  de transport -  în 
total, inclusiv:
a) cu plata
b) cu înlesniri, inclusiv:
- pensionari cu abon .anuale
- alte categorii
Costul de transportare a 
unui călător
Tariful mediu

Unitat.
de

m ăsură

un

mii km

mii lei

- I I -

- I I -
- I I -
- n -

mii lei

mii lei
mii lei

%

mii căi.

lei

lei

Efectiv  
12 luni 

a n . 2011

87

7499,0

42554,7
2943,5

39605,7

37292,3
2207,5
105,9

49767,9

113922,5
21599,9

81,0

15617,0

12372,4
3244.6 
1892,9
1351.7

7,29

3,20

12 luni an. 2012

Plan

80

7125,0

34640,0

Efect

84

7169,4

38002,7
2798,8

34640,0

71789,5

69221,2
2568,3

152141,4
45711,9

70,0

34928,2

32861,0
1959.1
108.1

71789,5

69221,2
2568,3

112027,8
2235,6

98,0

13985,0

10654,2
3330,8
1876.4
1454.4

10,88

14412.2

10995.2 
3417,0 
1876,4 
1540,6

3,25

7,77

3,18

%

105,0

100,6

109,7

100,8

100,0

100,0
100,0
73,6
4,9

103.1

103.2 
102,6 
100,0 
105,9

71,4

97,8

+/-

+4

+44,4

+3262,7

+288,2

-40113,6
43476,3

+427,2

+341,0
+86,2

+86,2

-3,11

-0,07

D ina
mica

96,6

95,6

89,3
95,1

88,2

88,1
88,7
102,1
144,2

98,3
10,3

92,2

88,9
105,3
99,1

114,0

106,6

99,4

Şef serviciul analiză
economică şi prognoze ^  y  Copaci

> ' / / /£> ' /



Anexa nr.2

SUMA
cheltuielilor efectiv suportate de către 

Î.M „Parcul Urban de Autobuze” 
pe parcursul anul 2012 în comparaţie cu anul 2011

Nr.
d/o Cheltuieli pe articole

Unitate
de

Valoarea indicilor Dinamica 2012 
către 2011

măsură Anul
2011

Anul 2012 
(pronostic) % ±

l Combustibil mii lei 43861,0 44496,0 101,4 +635
2 Lubrifianţi mii lei 2257,2 2123,1 94,1 -134,1
3 Energia electrică mii lei 1379,4 1343,7 97,4 -35,7 "l
4 Energia termică mii lei 532,6 1021,2 191,7 +488,6
5 Apă şi canalizare mii lei 269,9 318,5 118,0 +48,6
6

"7

Piese de schimb şi 
materiale

mii lei 7697,5 7930,7 103,0 +233,2
/ Uzura mijloacelor fixe mii lei 11089,4 8008,1 72,2 -3081,3
8 Remunerarea muncii mii lei 34531,9 34315,4 99,4 -216,5
9 Fondul social mii lei 7906,5 7892,5 99,8 -14,0
10 Asigurări medicale mii lei .""1203^2 1201,0 99,8 ' - 2 Î ~
1 1 Alte cheltuieli mii lei 3193,0 3245,8 101,6 1 +51,9

Cheltuieli -  în total: mii lei 113922,5
1 111896,0 j 98,2 -2026,5

Şef serviciul analiză
economică şi prognoze y  j i  V.Copaci



REPUBLICA MOLDOVA

întreprinderea municipală
PARCUL URBAN DE AUTOBUZE

str. Sarmizegetusa,5l 
m. Chişinău MD 2032 
tel./fax 55-60-30. 
tel. 837-330.

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

28 decembrie 2012 Nr. 01.10/

La demersul nr.02-109/922

Dlui Dorin Chirtoacă, 
Primar general 
al mun. Chişinău

din 27.12.2012

Ţînmd cont de recomandările curţii de conturi al Republicii Moldova, în scopul 
îmbunătăţim managementului administrării proprietăţii publice locale şi eficientizării 
utilizam finanţelor publice locale, administraţia Î.M. „Parcul urban de autobuze” 
prezintă Planul de activitate pe anul 2013 şi principalii indicatori in rezultatul activitătii 
pe anul 2012 şi propuşi pentru anul 2013.

Director lacob Capcelea

Ex V C opaci 
tel 837-340.



A PR O B
Prim ar general al mun. C hişinău 
D orin C hirtoacă

N r.
d/o

.... ■ ^  u c  ' - a u c  i. ivi.  „ ra rc u i uroan ae  au toouze pe anul 2013

Acţiuni

1

Elaborarea şi- adoptarea deciziei CMC „Cu privire la aprobarea contractului privind prestarea 
serviciilor transportăm călătorilor pe rutele municipiului Chişinău de către companiile de transport 
public”, cu asigurarea relaţiilor dintre Comandatar (Primărie) şi Executor (companiile de transport) 
conform legislaţiei în vigoare, (odată cu reînoirea parcului rulant al întreprinderii)

2 Procuiarea şi dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unităţi de transport noi, inclusiv autobuze 
cu capacitate de transportare medie (60 -  70 pasageri)

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

4 Modificarea structurii organizatorice a IM în vederea comasării unor servicii şi optimizării unitătilor 
de personal sarcinile cărora nu sunt bine definite ’

5 Stabilirea limitelor de cheltuieli la convorbirele telefonice -  mobile şi fixe, cu implementarea unor 
proceduri eficiente de control intern în vederea respectării acestora

6 încheierea contractelor de achziţii şi servicii cu respectarea prevederilor regulamentare şi legislaţiei 
în vigoare.

7
Inventarierea suprafeţelor imobilelor transmise în locaţiune. cu stabilirea corespunderii acestora 
prevederilor contractuale şi corespunderea chieriei preţurilor de piaţă, dar nu mai mici de cît cel 
stipulat în legea Bugetului.

8 Predarea şi transmiterea în locaţiune a spaţiilor nefolosite în procesul de producere
9 Implementarea proiectului privind trecerea unităţilor de transport la combustibil ecologic (gaz 

natural comprimat).
IU Casarea mijloacelor tixe.

Indicii econom ici şi de

Nr
d/o Denumirea indicilor

Unita t.
de

măsură

-----...

Anul
2012

Anul
2013

1 Ieşirea medie zilnică a autobuzelor un 84 84

2 V e n itu ri- în  total 
inclusiv: venituri din locaţiune

mii lei 
mii lei

37723,7
368,5

39609,0
385,0

3 Finanţarea din buget mii lei 71789,5 65000,0
4 Cheltuieli mii lei 112211,0 110000,0
5 Pierderi din activtate mii lei 74487,3 70391,0
6 Pierderi neacoperite cu venituri proprii şi 

finanţare din buget mii lei 2697,8 5391,0

7

Volum de transport -  în total, inclusiv:

a) cu plata
b) cu înlesniri, inclusiv:

- pensionari cu abonam.anuale
- alte categorii

mii căi.

--//--

- I I -
- I I -

14412,2

10995.1
3417.1
1876.5
1540.6

14443,3

10814,8
3628,5
1890,4
1738,1

8 Costul de transportare a unui călător lei 7,79 7,62

D irector lacob  C apcelea


