
Anexa nr .  __  
la deci zia Consi l iulu i  
munici pal  Chişinău  
nr .__ d in __________ 

PLANUL  
de măsuri de redresare a situaţiei economico-financiare  

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

№ 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 

Excluderea dublării neraţionale  
(sau fără orar strict de circulaţie)  
a rutelor de autobuz şi microbuz. 
Includerea, la necesitate, a 
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, 
PUA 

2 

Implementarea în traficul urban a 
autobuzelor de mers „Special”  
(fără 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, 
PUA 

3 

Includerea în traficul urban de 
călători a unităţilor de transport de 
capacitatea medie de transportare 
(pe rutele cu flux redus, sau între 
orele de vîrf ). 

Tr. II - III 
an 2011 - - 

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 

4 

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

Tr. IV 
an 2011 - - - Notă * 

CMC, 
DGTPCC, 

PUA 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Implementarea sistemului 
municipal unificat de dirijare şi 
control al activităţii transportului 
public din municipiul Chişinău, cu 
utilizarea în comun a reţelei 
existente de dispecerat. 

Tr. II 
an 2011 

250,0 
mii lei - 

Reducerea 
cheltuielilor de 

salarizare 
cu 0,8 mln. lei 

Sporirea controlului de 
către comandatar 

CMC, 
DGTPCC 

6 

Organizarea studiului general al 
fluxului de călători în traficul 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. 

Tr. III 
an 2011 

0,7 - 0,8 
mln. lei 

Bugetul 
 local - 

Efectuarea acestei 
măsuri va permite 

determinarea 
necesităţilor reale de 

deplasare pentru 
elaborarea schemei 

complexe a transportului 
urban de călători 

DGTPCC, 
PUA, 
UTM, 

Companie de 
consultanţă 

 

7 

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

Tr. IV 
an 2011 0,8 mln. lei - 

Reducerea 
cheltuielilor de 

salarizare  
cu 0,8 mln. lei  

Sporirea controlului 
financiar. Posibilitatea 
modernizării tehnice. 

CMC, 
DGTPCC, 

PUA 

8 

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. 

Tr. I 
an 2012 

0,2 mln. lei 
(Perioada de 

răscumpărare - 
0,5 ani) 

Surse 
proprii, 
Grant 

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 
(Perioada de 

răscumpărare - 
 4,3 ani) 

Bugetul 
 local 

Reducerea 
cheltuielilor cu 

0,7 mln. lei 

Reducerea cheltuielilor  
din fondul excluderii 
pierderilor iraţionale.  

PUA 

10 

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

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 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

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

Tr. IV 
an 2012 

16,0 mln. lei 
(Perioada de 

răscumpărare - 
 2,4 ani) 

Programul de 
eficienţă 

energetică.  
Fondul 
ecologic 

naţional - 70%, 
contribuţii 

CMC - 30 % 

Micşorarea 
cheltuielilor la 

combustibil  
cu 6,6 mln. lei 

- CMC, 
PUA 

12 

Procurarea şi dotarea Î.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: 

                    anul 2011: 10 + 10 unităţi 
                    anul 2012: 10 + 10 unităţi 

an. 2011-2012 

an. 2011 - 28,5 
mln. lei 

 
an. 2012 - 28,5 

mln. lei 
 

Prin credit 
tehnic cu 

garanţia din 
partea CMC 

Majorarea sumei 
venitului anual cu 

8,1 mln lei 

Asigurarea încadrării 
întreprinderii în limita 

normativelor de 
exploatare a 

 materialului rulant  
către an. 2012 

CMC 

13 
Antrenarea la trafic a unităţilor de 
transport departamentale şi 
particulare. 

10 - 15 unităţi 
anual - - 

Majorarea 
încasărilor cu 

0,5 - 0,8 mln. lei  

Nu necesită surse 
financiare PUA 

14 
Casarea materialului rulant 
 învechit, cu termenul de  
exploatare de peste 10 ani. 

2011 - 6 un. 
2012 - 16 un. - - 

Obţinerea unor 
venituri 

suplimentare de 
la realizarea 

metalului uzat 
 – 71,0 mii lei 

Asigurarea încadrării 
întreprinderii în limita 

termenilor normativi de 
exploatare al materialului 

rulant către an. 2012 

CMC, 
Primăria 
Chişinău, 
DGTPCC, 

PUA 

* NOTA: pentru pregătirea şi îndeplinirea acestui punct este necesar de efectuat: 
a) analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii efectuată de către un audit independent; 
b) perfecţionarea structurii organizatorice, inclusiv cu optimizarea numărului de angajaţi; 
c) inventarierea fondurilor fixe pentru: 

 casarea fondurilor fixe uzate, neutilizate în producere;  
 darea în arendă a unor fonduri fixe neantrenate în scopuri de producere (terenuri, clădiri şi altele); 

 
 
 
 



 
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 rulant; 
 
 

 
 
SECRETAR AL CONSILIULUI  
 
 
Valeriu Didencu 


