
REPUBLICA MOLDOVA

întreprinderea municipală 
PARCUL URBAN dE AUTOBUZE’

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

JL ^decembrie 2013

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

Nr. . 01.10/

La demersul nr.02-109/815 
din 18.12.2013

Dlui Dorin Chirtoacă, 
Primar general 
al mun. Chişinău

In scopul îmbunătăţirii managementului administrării proprietăţii publice locale şi 
eficientizării utilizării finanţelor publice locale, administraţia Î.M. „Parcul urban de 
autobuze” prezintă Planul de activitate pe anul 2014 şi principalii indicatori în rezultatul 
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Planul de activitate propus de către Î.M. „Parcul urban de autobuze” pe anul 2014
Nr.
d/o Acţiuni

1
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)

2 Procurarea şi dotarea I.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 activitătii transportului 
public la trafic de către companiile de transport cu utilizarea sistemului de pozare AGP

4 încheierea contractelor de achziţn şi servicii cu respectarea prevederilor regulamentare şi legislaţiei 
în vigoare. t.

5
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.

6 Predarea şi transmiterea in locaţiune a spaţiilor nefolosite în procesul de producere
7 Casarea mijloacelor fixe.

8 Implementarea proiectului cu privire la noile tehnologii de plată în transportul public (tichetarea 
electronică).

Indicii economici şi de

Nr
d/o Denumirea indicilor

Unitat.
de

m ăsură

Anul
2013

Anul
2014

1 Ieşirea medie zilnică a autobuzelor un 82 82

2 Venituri -  în total 
inclusiv: venituri din locaţiune

mii lei 
mii lei

37079,7
324,0

37422,3
350,0

3 Finanţarea din buget mii lei 76506,3 75900,0
4 Cheltuieli mii lei 119115,0 120000,0
5 Pierderi din activtate mii lei 82035,3 82577,7
6 Pierderi neacoperite cu venituri proprii şi 

finanţare din buget mii lei 5529,0 6677,7

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 -

13897.2

10763.6
3133.6
1668.2 
1465,4

13946.5

10887,8
3058,7
1650,2
1408.5

8 Costul de transportare a unui călător lei 8,57 8,60

Director

C.—
Iacob Capcelea
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REPUBLICA

La demersul nr. 04-109/1024 
din 19.12.2014

întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” prezintă informaţia privind 
rezultatele activităţii pe parcursul anului 2014, viziunile strategice ale activităţii şi 
obiectivele principale pentru anul 2015.

Se anexează 8 file.
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/. NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind activitatea Î.M. „Parcul urban de autobuze” 

pe parcursul anului 2014

1. Componenţa şi structura subdiviziunii, întreprinderii, în subordinea cui se
află.

A

întreprindere3 munjcipală Parcul urban de autobuze a fost creată în urma
reorganizării întreprinderii „Regia transport urban de pasageri Chişinău”, în baza
Deciziei Primăriei municipiului Chişinău nr. 29/6 din 20.11.1997. Sediul întreprinderii:
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa nr. 51, MD 2032. La moment întreprinderea se află în
subordinea Direcţiei Transport Public şi Căi de Comunicaţie a Consiliului mun 
Chişinău.

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2014 a constituit 686 persoane 
Conform schemei de personal aprobată pentru anul 2014 personalul întreprinderii este 
divizat în mai multe servicii (Organigrama întreprinderii - Anexa nr.l).

2. Obiectivul de activitate.
Obiectivul de activitate a întreprinderii constituie transportul public auto de 

pasageri cu autobuzul, pe rutele urbane şi suburbane aflate în gestiunea întreprinderii;
întreprinderea practică şi alte genuri de actvitate ce nu contravin legislaţiei în 

vigoare: ’
- deservirea tehnică a autovehiculelor;
- servicii de parcare a autovehiculelor;
- servicii de publicitate.

3. Sinteza activităţii pe anul 2014.
 ̂ Pe parcursul anului 2014 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. 2 la nota informativă.

Către finele anului 2014, la balanţa întreprinderii, conform evidenţei contabile, 
au fost înregistrate 135 autobuze destinate pentru transportarea călătorilor, dintre care 
123 sunt implicate în procesul de transportare a călătorilor în raza municipiului Chişinău 
şi 12 autobuze, cu o medie de exploatare de 23-26 ani se află în conservaţie, necesînd 
reparaţie capitală, sau casare din cauza defecţiunilor caroseriei.

întreprinderea are în gestiune 27 rute urbane şi suburbane, inclusiv 7 rute (sau 
26,0 la sută) în trafic urban şi 20 rute (sau 74,0 la sută) în trafic suburban. Lungimea 
totală a reţelei de rute constituie 403 km. în prezent întreprinderea asigură zilnic 120 
autobuze la linie, inclusiv rutele nr. 23, 10 şi 28, deservind 24 rute urbane şi suburbane 
ale capitalei, iar 3 rute de autobuz fiind deservite de transportatori privaţi.

Ieşirea medie zilnică a autobuzelor la linie pe anul 2014 a constituit 95 unităti 
care s-a majorat faţă de anul 2013 cu 4 autobuze zilnic. Aceasta se datorează faptului că 
incepind cu luna octombrie 2014 în administrarea întreprinderii au fost puse şi rutele 
urbane de autobuz nr. 19 şi 26.



Volumul de călători transportaţi pe parcursul anului 2014 a alcătuit 16,0 mln 
călători, dintre care 13,1 mln. călători (sau 81,9 la sută) cu achitarea plătii’ pentru 
călătorie, şi 2,9 mln. călători cu facilităţi. Numărul de călători, care au achitat plata 
pentru călătorie, s-a majorat în comparaţie cu. anul 2013 cu 9,2 la sută, iar numărul 
călătorilor cu facilităţi s-a redus cu 3,3 la sută.

Pe parcursul anului de gestionare au fost acumulate venituri în sumă de 
37,7 mln. lei, inclusiv: venituri de la transportarea călătorilor -  34,8 mln. lei, şi venituri 
din alte genuri de activitate -  2,9 mln. lei. Suma încasărilor acumulate de la 
transportarea călătorilor în anul 2014 a crescut în comparaţie cu anul 2013 cu 0,4 mln. 
lei (sau cu 1,2 la sută), iar suma veniturilor la l(un) autobuz la linie a fost la nivelul 
anului 2013 şi a constituit circa 419,6 mii lei.

Dat fiind faptului că pe parcursul anului 2014 preţul la motorină s-a majorat de la 
15,02 lei/litru (an. 2013) pînă la 15,59 lei/litru (luna noiembrie an. 2014), sau cu 3,8 la 
sută au crescut tarifele la sursele energetice, preţurile la piesele de schimb şi materiale 
totodata în gestiunea întreprinderii în luna octombrie au fost date rutele de autobuz nr’ 
19 şi 26, suma cheltuielilor suportate pe parcursul anului 2014 a alcătuit 133 1 mln lei 
care s-au majorat în comparaţie cu anul 2013 cu 12,7 mln. lei (sau cu 10,5 la sută)’ 
Structura cheltuielilor pe articole este reflectată în anexa nr. 3.

Pierdenle din activitate formate în urma transportării călătorilor în mod gratuit şi 
îferenţei dintre tariful în vigoare şi preţul de cost al unei călătorii pe anul 2014 au 

alcătuit 95,4 mln. lei, dintre care 92,4 mln. lei au fost acoperite din contul alocaţiilor 
financiare din bugetul municipal, iar 3,0 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 2015

Preţul de cost unei călătorii s-a majorat de la 8,23 lei -  anul 2013 pînă la 8,92 lei
-  anul 2014 din cauza majorării cheltuielilor. în prezent tariful mediu de călătorie în
autobuze constituie 3,15 lei şi acoperă de facto doar cu 35,3 la sută preţul de cost al unei 
călătorii. ’

Numărul mediu scriptic de personal pe anul 2014 a constituit 686 persoane 
inclusiv: ’

- şoferi de autobuze _ 207 pers
- taxatori -1 5 9  pers.
- lăcătuşi -1 0 0  pers.
- slujbaşi, funcţionari -1 0 9  pers
- alte categorii _ l l l p e r s ^

Salariul mediu lunar al unui angajat în funcţie a constituit 5139 lei, inclusiv:
- şoferi de autobuze -  6709 lei
- taxatori -4163 lei
- lăcătuşi -  4580 lei
- slujbaşi, funcţionari -  5553 lei
- alte categorii -3716  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. 2014 venituri
suplimentare în sumă de 2,9 mln. lei. venituri

Pe parcursul anului 2014 a fost efectuată reparaţia a 80 m2 de acoperiş la boxele 
pen ru autoturisme, au fost schimbate geamurile blocului administrativ -  100 m2 
reparaţia spaltonei pentru autobuzele întreprindrii -  20 m2. Au fost reparate si 
amenajate unele sectoare de producere -  70 m2.

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

w  T  f° f  d£!borate reînoite orareIe de circulaţie la toate rutele de autobuz 
fost plasate m interiorul staţiilor de aşteptare a transportului public-

, ' . S~aU exammat multiple oferte, privind implementarea sistemelor performante

1  ,r,jacu51 rr' şi. pe^rtrEtratic cu utilizarea sistemelor modeme de dirijare dispecerială- 
monitorizarea situaţiei în regim online; legătură directă (unilaterală slu 
bilaterala) cu şoferul autobuzului; studierea fluxului de călători- colectarea 
automatizata a plaţilor pentru călătorie în transport public, etc;

- m luna august 2014, au fost procurate 4 autobuze cu’parcurs, de model Ikarus 
pentru a suplini numărul de autobuze la linie; ’

. :  aU. fost “ “ " “ aţe mai multe oferte cu privire la achiziţionarea autobuzelor noi
Potrivk “pT  T - ' r“nct‘°nea^  pe bază de mo,orină 5i gaz natural comprimat.

, . Potrivit Planului  de masuri de redresare a situaţiei economico-fmanciare si de
dezvoltare a I M „Parcul Urban de autobuze” pe perioada 2010-2012”, aprobat prin

ecizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/15 din 10 februarie 2011 au permis
stoparea declinului economic al IM “Parcul urban de autobuze” (reparaţia curentă si
capitala a fondurilor fixe; dezvoltarea continuu a spectrului d e s e ^ c i  ore L e
populaţiei; studierea in permanenţă a fluxurilor de călători în scopul determinării
situaţiei Ia trafic şi stabilim planului financiar real; stabilirea limitelor la consumul

rse or energetice, convorbirilor telefonice, consumul combustibilului la autobuzele si 
autovehiculele parcului auxiliar). oouzele ?'

Dificultăţile apărute pe parcursul anului 2014
S* cauzele, care au generat aceste probleme.

începutuTamlui ^  ,la .înjCePutul fiecârui an gestionar şi a apărut laînceputul anului 2014 a fost, in primul nnd, datoriile creditoare formate pe rarcursul
anului 2013 in sumă de 21,5 mln. Iei, care au fost restituite din c o l i  a " o !  

parcursul S P  aCOPCTirea ^  “ *iv tatel ^ P ™ d e r i i  pe

Stingerea datoriilor creditoare acumulate către furnizorii de combustibil piese de 
schimb, surse energetice, către Casa Naţională de Stat şi t
salariu condiţionează scaderea numărului de autobuze la linie şi ca urmare produce 
nemu ţamirea calatorilor 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

leU nclusTvpen^:" " Cred,‘°are f° rmate C" re 0I 0L2015  constituie 18934,4 mii
-motorină .
- lubrifianţi . 1 434 g’̂ " ' ei;
- piese de schimb şi materiale -  2192 Tei•
- surse energetice -  141 0 mii jei.
- salariul angajaţilor (luna XII an. 2013) -  2434 2^iiTei-
- cotizaţii, impozite, taxe _ «A n’4 ■ • ,
- alte cheltuieli -  2 9 3 ^ 7  m f l
care urmează de a fi achitate din contul alocaţiilor bugetare preconizate nentn, 

acoperirea pierderilor din activitate pentru anul 2015 apravînd ciunt- •
financiară a întreprinderii chiar la începutul anWui ® SltUaţ‘a eC°n°m,C0 “

Î^ c e ^ d  d ^  ^eT-^.To^OH'^srevirea'mtelor'mujiicii^e de autobuz1̂  ̂ 9 ^1^26^

ca7 ad.atetranSPOrtU,Ui *  ^ « ^ a r e

călătorilor cu autobuzele care

tranPspo'nVuluilmmUarea Ven,funIor Ş' cre5terea cheltuielilor pentru exploatarea

-2 S U U 3 W J Z £ » s t t - -«
4. Direcţiile principale de activitate pentru anul 2015

dezvoltare a Î.M. „Parcul U rb M ^ e tu to W ^ p e  ^

principale de activitate pentru anul 2015 sunt- X  Ş‘ ° bieC,ivde

(Companiile E  t ^ f ”
rulant al întreprinderii); ’ ' ta cu remo]rea parcului

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



noi, inclusiv autobuze cu capacitate de transportare medie (60 -  70 pasageri)-
- Iniţierea proiectului de asmblare a autobuzelor în cadrul întreprinderii.

» *• . : Implementai;ea tehnologiilor modeme (computerizate) de dirijare şi control al 
activita 11 transportului public la trafic de către companiile de transport cu utilizarea 
sistemului de pozare AGP; ^  uimzdrea

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

- Studierea fluxurilor de călători pe rutele deservite de întreprindere-

transportr0CUrarCa Ut‘lajUlUi *  Sup0rtului logis,ic Pent™ diagnosticarea unităţilor de
- Casarea fondurilor fixe;

5. Solicitări, propuneri.
- Pentru buna funcţionare, îndeplinirea indicilor aprobaţi şi dezvoltarea 
întreprindem venim cu următoarele propuneri şi solicitări:

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

'  t r l ; ~ b i i c ta0lO8ii,0r modeme de încasarc a taxelor de căi8torie *
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;
Optimizarea reţelei de rate 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

A „ f ,7 P! ve T T e SUP0r,ate de îmreP™d^  în urma întreţinerii acestora 
Astfel, m perioada Ianuarie -  Noiembrie 2014, rata acoperirii cheltuielilor 

suportate pentru deservire cu veniturile obţinute de la transportarea călătorilor a
constituit doar: la ruta nr. 9 ”piaţa D. Cantemir - or. Codru” -  6,7 %

nr. 11 ”str. Tighina - or. Durleşti - piaţa D. Cantemir” -  9,9 %
nr. 17 ”piaţa Ovidiu - sat. Truşeni” -  16,5%,
nr. 24 ”str. Tighina - sat. Coloniţa” -  11,9 %,
nr. 31 ”str. Tighina - or. Vadul lui Vodă” -  10,0 %,
nr. 32 ”piaţa D. Cantemir - sat. Ghidighici” -  12,8 ’%,
nr. 34 ”str. Tighina - sat.Tohatin - sat.Cheltuitor” -  8,7 %,
nr. 65 ”str. Tighina - str. Munceşti 810” -  11,8 %.

In contextul celor expuse, în scopul ameliorării situaţiei create, pentru a nu agrava 
v ed ere r°nt0miCa .COmp!lca‘ă a întreP™derii şi mai mult, solicităm interventia Dvs în 
şi/sau curse an ' m‘e’ “  eXaminarea Posibilităţii de a suspenda unele rute

Director ^  ^  ' /  j /  lacob Capcelea
Şeful serviciului /
analize economice şi prognoze 4 '  Vitalie Copaci



„ Anexa nr.l
Organigrama întreprinderii Municipale „Parcul Urban de Aurobuze”

la 01.01.2015

Mihai Josanu



Analiza indicilor economici şi de 
exploatare obţinuţi pe perioada anului 2014 /pronostic/_______

Anexa nr. 2

Nr
d/o Denumirea indicilor

Unitat.
de

măsură

Efectiv 
12 luni 

a n .2013

12 luni an. 2014 D ina
micaPlan Efect % +/-

1. Ieşirea medie zilnică a 
autobuzelor un 91 89 95 106,7 +6 104,4

2. Parcursul total mii km 7132,5 7165,0 7156,1 99,9 -8,9 100,3

3. Venituri -  în total,
inclusiv: alte venituri

mii lei 37058,7
2867,9 32710,0 37700,0

2890,6 115,5 +4990,0 101,7

Venituri de la 
transportarea călătorilor,
inclusiv:
- de la realizarea biletelor
- de la realizarea abon.
- autobuze „ la com andă”

- I I -

- I I -
- I I -
- I I -

34387,5

32323,2
1927,3
137,0

32710,0 34824,6

32840,3
1903,1

81,2

106,5 +2114,6 101.3

101,6
98,7
59.3

4.

Finanţarea din buget, 
inclusiv:

- art. 131.1, 131.2 
proces-verbal

mii lei

76506,5

74226,2
2280,3

92371,9

90049,7
2322,2

92371,9

90049,7
2322,2

100,0

100,0
100,0

-

120.7

121,3
101.8

5.

Cheltuieli, in c lu s iv :
- PUA
- „R uta-P rim ’Vr.lO, 28 / 
-,, Validincom  ”

-incluse la calculrea preţului 
de cost

mii lei

120419,2
116419,1
4000,1

113193,4

144706,4
137963.0 
4000,0 
2743,4

137963.0

133118,5
125874,8

4500.3
2743.4

123035,3

92.0
91.2 
112,5
100.0

89.2

11587,9
12088,2
+500,3

-14927,7

110.5 
108,1
112.5

108,7

6. Pierderi din activtate(-) mii lei 6854,0 19624,5 3046,6 15,5 16577,9 44,4

7.
Acoperirea cheltuielilor cu 
venituri proprii şi finanţare 
din buget

% 94,3 86,4 97,7

8.

Volum de transport -  în 
total, inclusiv:
-I.M . PUA
- S R L  „ R uta-P rim ”/r.10, 2 8 /
- S R L  „ V alid incom ”/r. 2 3 /
a) cu plata, inclusiv:
- I.M.PUA
- SRL „Ruta-Prim ” /r.10, 28/
- SRL „Validincom ” /r. 23/
b) cu înlesniri, inclusiv:
- I.M.PUA
- SRL „Ruta-Prim ” /r.10, 28/
- SRL „Validincom ” k .  23/

mii căi.

- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
- I I -
- I I -

14930.7

13697.8 
1232,9

11997.0
10812.0 
1185,0

2933,7

13425,0

10317,8

3107,2

16029,2

13790.1 
1413,4
825.7

13060.1 
11050,8 
1309,6
699.7

2969.1 
2739,3
103.8 
126,0

103.3

107.3 

95,6

+365,1

+733,0

-367,9

107.4

100,7
114,6

108,9
102,2
110.5

93,4

9. Costul de transportare a 
unui călător lei 8,23 10,28 8,92 86,8 -1,36 108,4

10. Tariful mediu lei 3,18 3,17 3,15 99,4 -0,02 99,1

Şef serviciul analiză Â
economică şi prognoze / j  V.Copaci



Anexa nr.3

SUMA
cheltuielilor efectiv suportate de către 

Î.M „Parcul Urban de Autobuze” 
pe parcursul anul 2014 în comparaţie cu anul 2013

Nr. Cheltuieli pe articole
Unitate de

Valoarea indicilor
Dinam ica 2014 către 

2013

d/o măsură
Anul 2013

Anul 2014 
(pronostic)

% ±

1 Combustibil mii lei 44060,8 47162,5 107,0 +3101,7

2 Lubrifianţi mii lei 2473,5 2503,8 101,2 +30,3

3 Energia electrică mii lei 1422,6 1461,5 102,7 +38,9

4 Energia termică mii lei 346,5 447,0 129,0 +100,5

5 Apă şi canalizare mii lei 270,9 245,6 90,7 -25,3

6
Piese de schimb şi 
materiale

mii lei 9457,5 10916,3 115,4 +1458,8

7 Uzura mijloacelor fixe mii lei 6446,3 6654,9 103,2 +208,6

8 Remunerarea muncii mii lei 38388,5 42296,6 110,2 +3908,1

9 Fondul social mii lei 8689,2 9728,2 112,0 +1039,0

10 Asigurări medicale mii lei 1322,3 1691,9 128,0 +369,6

Alte cheltuieli,inclusiv: mii lei 7541,1 10010,2 132,7 +2469,1

11

-SRL „Ruta-Prim” 

(Ruta 10 şi 28)
mii lei 4000,1 4500,3 1124,8 +500,2

-„Validincom” 

(Ruta nr. 23)
mii lei - 2743,4 - +2743,4

Cheltuieli -  în total: mii lei 120419,2 133118,5 110,5 +12699,3

Şef serviciul analiză
economică şi prognoze V. Copaci


