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Nr.
Obiectivul Nr.7 Dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi

Acţiuni pentru anul 2017

Renovarea materialului rulant

Termenul de 
realizare

31.03.2017

Indicatori

Identificarea a 2-3 oferte de achiziţionare a materialului 
rulant.  ̂pubikşidfid

I.M.,,Parcul ivtoande;
Iniţierea proiectului de asamblare a 
autobuzelor în cadrul întreprinderii 
Municipale Parcul urban de autobuze, 
în coordonare cu uzina producătoare

31.12.2017 Proiectul coordonat cu organele abilitate pentru primirea 
autorizaţiilor necesare pentru realizare

Viceprimarul de i 
Direcţia generală transport 

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

Elaborarea proiectului tehnic privind 
reprofilarea încăperilor de producere 
în sector de asamblare a autobuzelor. 31.12.2017 Proiect elaborat la 1 sector 

Investiţii —1,5 mln lei

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

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

Implementarea tehnologiilor modeme 
de încasare a taxelor de călătorie în 
transportul public cu autobuzul. 31.12.2017 Tehnologii implimentate.

Suport logistic pentru implementare procurat şi instalat.

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

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

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

31.12.2017 Suport logistic pentru implementare procurat şi instalat.

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

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

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

Itinerare şi grafice de circulaţie a troleibuzelor şi autobuzelor 
optimizate, în dependenţă de fluxul de călători.
Unităţi de transport salubrizate.
Dublările neraţionale ale rutelor de autobuz şi microbus 
excluse.

Viceprimarul de ramură, 
Direcţia generală transport 

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

Ameliorarea situaţiei grave în care se află teritoriul (1500 m ) 
întreprinderii_______________________ ________________

7. Reparaţia capitală 
întreprinderii

a teritoriului 31.12.2017 Î.M.„Parcul urban de autobuze’

_L
9.

Renovarea spălătoriei mecanizate 31.12.2017 Asigurarea unei salubrizări calitative a materialului rulant. I.M.„Parcul urban de autobuze’
Renovarea staţiei de alimentare cu 
combustibil 31.12.2017 Evidenţa exactă a combustibilului, asigurarea sporită de 

depozitare şi manevrare cu materialele uşor inflamabile. Î.M.„Parcul urban de autobuze’

i



NOTĂ INFORMATIVĂ

privind activitatea Î.M. „Parcul urban dt fllltobust" 
pe parcursul anului 2017

1. Sinteza activităţii pentru anul 2017.

Pe parcursul anului 2017 întreprinderea municipală „Parcul urban d t autobuze", 
a activat în ritm stabil, îndeplinind indicii de activitate aprobaţii n*fl#ţţfy| gltuatla 
economico-financiară destul de complicată, condiţionată da tthnlcft a
materialului rulant, creşterea preţurilor de piaţă la piese de schimb fi MHrtffltlf. i l  iurse 
energetice şi activitatea în paralel pe rutele de autobuz a microbuzelor*

La momentul actual, la balanţa întreprinderii, conform evidenţii Contabili, lunt 
înregistrate 124 autobuze, cu vârsta medie de 16 ani şi cu un parcuri fflfdlll d l 1 mln 
de km, destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 111 (Uflt lmplloate în 
procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului Chişinău fi 13 ftUtObUM, CU 
o medie de exploatare de peste 25 ani se află în conservaţie, care DfOflltA ffPITiţie 
capitală sau casare din cauza defecţiunilor caroseriei.

întreprinderea are în gestiune 24 rute urbane şi suburbane, lfiolllllv 5 flltf (iau 
20,8 la sută) în trafic urban şi 19 rute (sau 79,2 la sută) în trafic luburbin* Lungimea 
totală a rutelor constituie 407,5 km. în prezent întreprinderea asigură zllnlo 99 autobuze 
la linie, inclusiv rutele nr. 23, 10 şi 28, deservind 21 rute urbant fl SUtwbăUe ale 
capitalei, iar 3 rute de autobuz fiind deservite de transportatori priviţii

Volumul de călători transportaţi pe tot parcursul anului 2017 Vft alcătuit 
aproximativ 15,4 mln. călători, dintre care 12,5 mln. călători (m u 81,2 lft lU tă) CU 
achitarea plăţii pentru călătorie, şi 2,9 mln. călători cu facilităţi,

Pe parcursul anului de gestionare vor fi acumulate venituri aproximativ în 
sumă de 31,6 mln. lei, inclusiv venituri din alte genuri de activitate -  3,6 ifl, guma 
încasărilor acumulate de la transportarea călătorilor în anul 2017 a MălUt în flOlHPăftţlfl 
cu anul 2016 cu 2,4 mln. lei (sau cu 7,1 la sută), iar suma veniturilor la l(lMl) autobuz 
la linie pe rutele deservite de Î.M. „Parcul urban de autobuze", CU ^Q fţîţîa rutllor nr. 
10, 23 şi 28 va constituit circa 373,3 mii lei. Aceasta se datorează (Un Otllgg llltăfll 
rutelor 3 şi A, materialului rulant învechit cu uzură tehnică fi morală, Q# BtOflită 
reparaţii repetate, curselor pierdute, mărirea intervalului de droulaţlti tOHt aotlte 
cauze duc pasagerii să găsească soluţii alternative de călătorie,

Numărul mediu de personal efectiv angajat pentru anul 2017 Vg OOMtltul 
aproximativ 630 persoane, inclusiv:

- şoferi de autobuze -1 8 0  pers. '
- taxatori -131  pers.
- lăcătuşi -  83 pers.
- slujbaşi, funcţionari -1 0 4  pers. !
- alte categorii -  132 pers.



Salariul mediu lunar al unui angajat în funcţie a constituit 6465 lei, inclusiv:
- şoferi de autobuze -  8083 lei
- taxatori -  5090 lei
- lăcătuşi -6502  lei
- slujbaşi, funcţionari -  7402 lei
- alte categorii -  4863 lei.
A

In 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 anului 2017 venituri 
suplimentare în sumă de 3,6 mln. lei.

Pe parcursul anului 2017 s-a asfaltat 730 m2 de pe întreg teritoriul întreprinderii 
au fost schimbate geamuri la blocul administrativ -  7 bucăţi (34 m2), perii la spălătoria 
pentru autobuzele întreprindrii -  4 bucăţi. Au fost executate lucrări de reparaţie a 
apeductului (schimbarea ţevilor) -  40 metri, a acoperişului staţiei antiincendiare -  100 
m . De asemnea, a fost reparat dispeceratul zonei de reparaţie -  80 m2 şi Punctul control 
tehnic — 75 m din care 15 m2 au constituit schimbarea geamurilor.

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, 
m 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.

întru realizarea proiectului în cauză, se impune necesitatea respectării cadrului 
normativ şi anume: aprobarea acestuia de către Consiliul Municipal Chişinău. în acest 
sens, informăm că „argumentarea tehnico-economică” şi alte documente conexe au fost 
prezentate Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi Primăriei municipiului Chişinău.

Totodată, în conformitate cu Decizia Consiliul Municipal Chişinău nr. 5/2 din 11
mai 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chişinău pe anul 2017 în
lectura a Il-a şi corelarea acestuia” întreprinderii i s-au alocat suma de 20 mln lei pentru
procurarea autobuzelor noi, ulterior suma a fost majorată cu 11 mln lei în baza
Dispoziţie Primarului general nr. 942-d din 28 septembrie din contul alocaţiilor stabilite 
pentru I.M. „PUA” pe anul 2017.

întru realizarea procedurii de procurare a materialului rulant s-a efectuat de 2 ori 
procedura de achiziţii publice iar ca rezultat au fost anulate în ambele cazuri de Agenţia 
Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor.

în 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-a petrecut fluxul de călători şi studierea lui;
• au fost întreprinse măsuri concrete-în ceea ce ţine de taxarea electronică a

pasagerilor, dirijarea şi controlului transportului public prin GPS.
Astfel, în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 12/4 din 
03.11.2017 „Cu privire la implementarea sistemului de taxare electronică în transportul 
din municipiul Chişinău” s-a constituit Comisia de lucru, care în urma a 10 şedinţe de 
lucru, a elaborat Proiectul caietului de sarcini pentru licitaţia cu privire la 
implementarea Sistemului de taxare. Obiectul proiectului îl constituie sistemul de 
taxare electronică, ce include automatizarea achitărilor pentru serviciile de transport de 
călători şi o altă direcţie destul de importantă privind gestionarea inteligentă a 
transportului public din municipiul Chişinău, care se preconizează a fi o parte 
componentă a întreg sistemului de taxare electronică.

2.DificuItăţlle apărute pe parcursul anului 2017 şi cauzele, care au generat 
aceste probleme.

Problema principală, care apare la începutul fiecărui an gestionar şi a apărut la 
începutul anului 2017 a fost, în primul rînd, datoriile creditoare formate pe parcursul 
anului 2016 în sumă de 14,7 mln. lei, care au fost restituite din contul alocaţiilor 
bugetare prevăzute pentru acoperirea pierderilor din activitatea întreprinderii pe 
parcursul anului 2017.

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.

Suma datoriilor creditoare formate către 01.12.2017 constituie 15652,3 mii 
lei, inclusiv pentru:

-motorină -  1511,0 mii lei;
- lubrifianţi -  211,5 mii lei;
- piese de schimb şi materiale -  1551,6 mii lei;
- surse energetice -  213,9 mii lei; ’
- salariul angajaţilor (luna XII an. 2013) -  3175,0 mii lei;
- cotizaţii, impozite, taxe -  1813,5 mii lei;
- alte cheltuieli -  7157,8 mii lei,inclusiv:

• compensaţii Validincom - 5737,5 mii lei;
• compensaţii Ruta-Prim - 1057,7 mii lei;
• alte cheltuieli - 361,8 mii lei,

care urmează de a fi achitate din contul alocaţiilor bugetare preconizate pentru 
acoperirea pierderilor din activitate pentru anul 2018, agravînd situaţia economico -  
financiară a întreprinderii.

Imposibilitatea şi situaţia creată cu privire la dotarea autobuzelor, a dus la 
activitatea întreprinderii cu materialul rulant învechit ce cauzează pierderea călătorilor



cit Şl concurenţa neloaialâ cu alţi agenţi transportatori care activează cu acelaşi tarif, 
respectiv diminuarea veniturilor şi creşterea cheltuielilor pentru exploatarea

Direcţiile şi obiectivele principale de activitate pentru anul 2018 sunt:
• Procurarea şi dotarea Î.M. „Parcul urban de autobuze” cu unităţi de transport 

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

activităţii transportului public la trafic prin GPS;
• Implementarea tehnologiilor modeme de încasare a taxelor de călătorie în 

transportul public;
• Studierea fluxurilor de călători pe rutele deservite de întreprindere;
• Procurarea utilajului şi suportului logistic pentru diagnosticarea unităţilor de 

transport;
• Casarea fondurilor fixe;
• Modernizarea spălătoriei mecanizate;
• Reparaţia sectoarelor de producere şi a teritoriului întreprinderii.

4. Solicitări, propuneri.

Pentru buna funcţionare, îndeplinirea indicilor aprobaţi şi dezvoltarea 
întreprinderii venim cu următoarele propuneri şi solicitări:

- Reînoirea materialului rulant al întreprinderii;
- Aprobarea planului de implementare a proiectului de asamblare a 

autobuzelor;
- Implementarea tehnologiilor modeme de încasare a taxelor de călătorie în 

transportul public;
Implementarea tehnologiilor modeme (computerizate) de dirijare şi control al 
activităţii transportului public la trafic prin GPS;

- Optimizarea reţelei de rute municipale a transportului public în ansamblu 
(microbuz, autobuz, troleibuz), cu excluderea dublării neraţionale, deoarece: 
Majoritatea rutelor gestionate de întreprindere activează în paralel cu rutele 
municipale de microbuz în condiţii inegale, ca rezultat generând cheltuieli 
neproductive enorme suportate de întreprindere în urma întreţinerii acestora.

In contextul celor expuse, în scopul ameliorării situaţiei create, pentru a nu agrava 
starea economică complicată a întreprinderii şi mai mult, solicităm intervenţia Dvs în 
vederea renovării întreg materialului rulant.

transportului.

3. Direcţiile principale de activitate pentru anul 2018

Director lacob Capcelea

Nicolae Lozovan


