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ABREVIERI

APL  – Administrație publică locală

CMC  – Consiliul municipal Chișinău

DGTCC  – Direcția generală transport și căi de comunicație

PMUD  – plan de mobilitate urbană durabilă

PPP  – parteneriat public-privat

PUA  – Parcul Urban de Autobuze

PUG  – Planul Urbanistic General

RTEC  – Regia Transport Electric Chișinău

TP  – transport public
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SUMAR EXECUTIV 

Transportul public din municipiul Chișinău este insuficient, supraaglomerat, circulă neregulat, 
iar locuitorii sunt nesatisfăcuți de serviciile prestate de operatorii publici și privați. Dezvoltarea 
rețelei de transport se face sporadic, în lipsa unei strategii pe termen mediu și lung care ar seta 
obiectivele și mijloacele de îmbunătățire a serviciilor de transport public. 

Autoritățile își propun înnoirea parcului de troleibuze și autobuze și înlocuirea microbuzelor cu 
autobuze până în anul 2023. Soluția propusă este însă pe termen mediu și va rezolva problema 
doar parțial, fără a contribui la îmbunătățirea managementului transportului public. 

Dezvoltarea rețelei de transport public solicită investiții considerabile și o planificare strategică 
pe termen lung, fundamentată printr-un plan urbanistic general (PUG). Municipalitatea poate 
face investiții directe în infrastructura de transport sau poate implica agenții economici prin 
intermediul parteneriatelor public-private. 

Investițiile directe solicită sporirea capacităților operatorilor municipali și a structurii coordo-
natoare (Direcția generală transport și căi de comunicație) de a atrage fonduri și consultanță 
străină în bază de parteneriate, precum și necesitatea revizuirii tarifelor transportului public.

Parteneriatele public-private reprezintă o alternativă pentru autorități de a atrage investiții și 
un management mai eficient al transportului public. Colaborarea cu agenții privați trebuie să 
aibă loc în conformitate cu obiectivele strategice ale municipalității pentru transportul public și 
în baza unui contract care să prevadă clar obligațiile și responsabilitățile părților, inclusiv durata 
contractului, condițiile de stimulare a operatorilor privați în cazul respectării prevederilor con-
tractuale, precum și sancțiunile în caz contrar.

Totodată, planificarea și coordonarea rețelei de transport public, după cum denotă experiența 
altor țări, precum Marea Britanie, trebuie să rămână în sarcina autorităților municipale. În spațiul 
postsovietic există puține exemple care ar putea servi drept reper pentru municipiul Chișinău, 
majoritatea parteneriatelor public-private în domeniul transportului urban fiind încheiate în sfe-
ra serviciilor de întreținere a transportului public, a construcției și întreținerii infrastructurii, pre-
cum și conform modelului transportului de microbuze din Moldova. Este necesară elaborarea 
unor studii de fezabilitate care să estimeze costurile și profitul rutelor de transport de diferite 
capacități (microbuze, autobuze mici, autobuze etc.) și potențialul economic de cooperare cu 
agenții privați.

În analiza opțiunilor de dezvoltare a rețelei de transport public, municipalitatea trebuie să asigure 
implicarea locuitorilor prin sondaje, dezbateri publice și alte mijloace de consultare a cetățenilor.
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INTRODUCERE 

Dinamica și modul de organizare a unui oraș determină nivelul de viață și de satisfacție al locui-
torilor. Un oraș pentru oameni este verde, prietenos pietonilor și bicicliștilor, iar locuitorii se pot 
deplasa cu ușurință din orice capăt al urbei și din zonele sale suburbane. Orașul este fluid și per-
mite locuitorilor să fie în continuă mișcare. Astfel, zonele urbane trebuie să fie dotate cu o rețea 
de transport public eficient, care să asigure confortul și deplasarea rapidă și la timp a locuitorilor.

Transportul public din municipiul Chișinău este supraaglomerat, vechi, insuficient și circulă ne-
regulat. Conform sondajului realizat de Asociația Obștească „Primăria Mea”1 în august 2019, 
transportul reprezintă a treia cea mai mare problemă a locuitorilor municipiului Chișinău, imedi-
at după „drumuri și trotuare” și „lipsa curățeniei”. Mai mult de jumătate din locuitorii municipiului 
Chișinău sunt „mai degrabă sau foarte nemulțumiți” de calitatea și frecvența circulației unităților 
de transport. 

Calitatea nesatisfăcătoare a transportului public încurajează utilizarea automobilelor private, 
astfel sporind numărul de ambuteiaje și nivelul de poluare a aerului. 

Primăria Municipiului Chișinău, autoritatea responsabilă de rețeaua de transport public din toa-
te sectoarele și suburbiile, intenționează sporirea numărului unităților de transport pentru rezol-
varea problemei. Această soluție însă solicită investiții constante în dezvoltarea infrastructurii 
de transport și abordează parțial cauzele insatisfacției locuitorilor. Autoritatea publică nu dispu-
ne de o viziune și de un plan strategic prin care să asigure dezvoltarea constantă a transportului 
public în baza unor calcule exacte privind evoluția fluxului de călători.

În municipiul Chișinău transportul public este asigurat de operatorii publici Regia Transport 
Electric Chișinău (RTEC) și Parcul Urban de Autobuze (PUA) și de operatorii privați de microbuze. 
Experiența altor orașe și literatura de specialitate prezintă și alte modele de gestionare a 
serviciilor de transport public. Unele orașe, precum municipiul Alba Iulia, au preferat să cedeze 
managementul transportului public agenților privați, astfel încât să asigure un confort sporit 
locuitorilor. Majoritatea orașelor din țările postcomuniste, care au probleme similare cu cele ale 
municipiului Chișinău (Ljubljana, Tallinn, Cluj-Napoca, Vilnius ș.a.), au optat pentru gestionarea 
transportului public direct de autoritatea locală, prin intermediul întreprinderilor publice.

Cercetarea dată analizează soluția identificată de municipalitate și opțiunile alternative (precum 
gestionarea serviciului de transport public de către agenți economici) din perspectiva entității 
responsabile de organizarea serviciului. Scopul cercetării constă în a identifica opțiuni pentru 
administrația publică locală (APL) privind îmbunătățirea calității transportului public și a analiza 
dacă cooperarea cu mediul privat este o opțiune viabilă pentru municipiul Chișinău.

1 Sondajul de opinie publică realizat în municipiul Chișinău de Magenta Consulting, la inițiativa Asociației Obștești 
„Primăria Mea” în august 2019, http://primariamea.md/sondaj-primaria-mea-cetatenii-nu-sunt-multumiti-de-acti-
vitatea-primariei-si-vor-sa-participe-la-alegeri/ (accesat 19.06.2020).
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

Cercetarea se bazează pe analiza comparativă a modelelor de gestionare a serviciilor de trans-
port public din perspectiva entității gestionare, precum și opțiunea „soluția existentă” – situația 
curentă și măsurile pe care administrația municipiului Chișinău le-a aprobat cu scopul de a dez-
volta sistemul de transport public. 

În procesul de cercetare a fost analizată experiența orașelor europene din spațiul postcomunist 
(Ljubljana, Belgrad, Cluj-Napoca, Vilnius ș.a.), s-au făcut interviuri cu reprezentanți ai 
administrației publice locale, experți în domeniul transportului și al parteneriatelor public-
private și au fost consultați locuitorii prin analiza sondajelor și desfășurarea unui focus-grup cu 
locuitori ai suburbiilor și ai capitalei. 

Opțiunile prezentate au fost analizate comparativ, estimându-se, în baza exemplelor studiate și 
a opiniilor experților consultați, avantajele și riscurile modelelor supuse analizei.

SITUAȚIA CURENTĂ ȘI  DESCRIEREA PROBLEMEI

Transportul public este supraaglomerat, vechi și nu circulă conform orarului. Locuitorii sunt ne-
mulțumiți de calitatea transportului public, care reprezintă a treia cea mai mare problemă a 
municipiului Chișinău, imediat după „calitatea drumurilor și a trotuarelor” și „lipsa curățeniei”, 

Pag. 5 - de exclus tabelul

Sursa: Sondajul primariamea.md
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potrivit sondajului realizat de Primăria Mea în august 20192. 52% dintre locuitorii municipiului 
Chișinău sunt „mai degrabă sau foarte nemulțumiți” de calitatea și frecvența circulației unităților 
de transport3. Unul dintre principalele aspecte negative ale transportului public este faptul că 
unitățile de transport nu circulă conform graficului. 

Dintre sectoarele orașului Chișinău, cei mai nemulțumiți sunt locuitorii din sectorul Botanica – 
59% sunt nesatisfăcuți de calitatea unităților de transport. În suburbii, nivelul de satisfacție este 
cu mult mai scăzut. În orașul Durlești, spre exemplu, 85% sunt nemulțumiți de numărul unităților 
de transport și 83% de calitatea acestora. 

Rezultatele și concluziile analizei efectuate în baza sondajului au fost confirmate prin interme-
diul unui focus-grup, realizat cu participarea locuitorilor din capitală și suburbii. Focus-grupul, 
la care au participat 10 locuitori cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, s-a desfășurat în 
două etape în perioada 2-3 septembrie (2 septembrie – locuitorii orașului Chișinău; 3 sep-
tembrie – locuitorii suburbiilor). 8 din 10 participanți au menționat nerespectarea graficului 
de circulație ca una dintre principalele probleme ale transportului public municipal, inclusiv 
suburban. Participanții la focus-grup își doresc un transport confortabil (nou, spațios, cu aer 
condiționat), care circulă frecvent și regulat și dispune de un sistem mai eficient de plată, de 
exemplu abonamente unice pentru toate unitățile de transport sau tichete pe ore de circula-
ție, în loc de curse.

2 Sondajul de opinie publică realizat în municipiul Chișinău de Magenta Consulting, la inițiativa Asociației Obștești 
„Primăria Mea” în august 2019 http://primariamea.md/sondaj-primaria-mea-cetatenii-nu-sunt-multumiti-de-acti-
vitatea-primariei-si-vor-sa-participe-la-alegeri/ (accesat 19.06.2020).

3 Ibidem.

Pag. 8
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Pentru asigurarea acestor condiții, majoritatea participanților sunt dispuși să plătească supli-
mentar pentru transportul public până la 5-7 lei, cu condiția că se vor asigura înlesniri sociale 
pentru pensionari și grupurile vulnerabile. Conform unui sondaj realizat de Agora în colabo-
rare cu Asociația ASIST, 127 de respondenți sunt dispuși să plătească mai mult de 5 lei, până 
la 10 lei4. 

Cauzele calității nesatisfăcătoare a transportului public (cauzele problemei)

Cauzele care au determinat situația curentă a transportului public sunt multiple. Printre cele 
mai importante sunt: lipsa viziunii strategice, managementul ineficient, infrastructura învechită 
și resursele limitate. 

Lipsa viziunii strategice. Dezvoltarea rețelei de transport public trebuie să se realizeze în 
baza unei strategii pe termen lung, care stabilește obiectivele și normele pe care trebuie să 
le asigure administrația publică locală. Comisia Europeană recomandă elaborarea și adop-
tarea unui plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD)5, care stabilește viziunea pe termen 
lung și un plan clar de implementare privind „dezvoltarea mobilității dintr-o aglomerare 
urbană, care acoperă toate tipurile și modurile de transport, inclusiv cele publice și cele pri-
vate, cele de pasageri și cele de marfă, cele motorizate și cele nemotorizate, cele în mișcare 
și cele parcate”6.

Municipiul Chișinău nu dispune de o strategie în domeniul transportului public. În 2013, cu su-
portul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a fost realizat un studiu cu 
privire la reglementarea și restructurarea transportului public. Acesta prevedea modernizarea 
unităților de transport public astfel încât până în 2020 vechimea medie să fie de 8 ani, reduce-
rea vitezei de deplasare (18 km/h în centrul orașului până în 2020) și a timpului de așteptare, 
înfiinţarea unei autorităţi de transport public care să asigure planificarea și reglementarea mai 
eficientă a transportului public, modificări legislative necesare și alte măsuri privind dezvoltarea 
rețelei de transport7. În octombrie 2014 Consiliul municipal a aprobat studiul dat ca Strategia 
de transport a Municipiului Chișinău. Consiliul urma să adopte și un plan de acțiuni privind 
implementarea strategiei. Planul, care trebuia pregătit de DGTCC, nu a fost adoptat. Astfel, în 
lipsa resurselor și a mecanismelor necesare, strategia nu a fost implementată. În 2020, strategia 
respectivă nu mai este actuală și trebuie revăzută. 

4 Sondaj realizat de Agora în colaborare cu Asociația ASIST, https://agora.md/stiri/61893/cat-sunt-dispusi-sa-pla-
teasca-moldovenii-pentru-transport-public-modern--confortabil-si-rapid-iata-rezultatele-unui-sondaj (accesat 
20.06.2020).

5 Comisia Europeană: Mobilitate și transport, „Sustainable Urban Mobility Plans”,
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban-mobility/urban-mobility-actions/sustainable-urban_en (ac-
cesat 15.08.2020).

6 F. Wefering et al., Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui plan sustenabil de mobilitate urbană, 2014, https://
www.eltis.org/sites/default/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf (accesat 20.06.2020).

7 Primăria Municipiului Chișinău; BERD, Strategia de transport a municipiului Chişinău, dec. 2013, https://www.chisi-
nau.md/public/files/anul_2014/strategii/strategie_transport_chisinau_2014.pdf (accesat 20.06.2020).
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Ca urmare, măsurile de dezvoltare a transportului public din municipiul Chișinău se fac sporadic 
și se schimbă cu fiecare administrație. În timpul mandatului de primar, Dorin Chirtoacă și-a pro-
pus înlocuirea microbuzelor și autobuzelor cu troleibuze, inclusiv în suburbii. Actuala administra-
ție însă a decis să investească în modernizarea parcului de autobuze. Adoptarea unui document 
strategic de mobilitate ar permite municipalității să identifice principalele provocări, tendințele 
de evoluție a mobilității și să stabilească obiectivele pentru următorii ani, ceea ce va servi drept 
reper la concentrarea eforturilor și resurselor administrației locale în dezvoltarea transportului 
public în Chișinău.

Management ineficient. Administrația publică locală gestionează ineficient rețeaua de transport 
și resursele bugetare alocate pentru întreținerea acesteia. Conform raportului auditului Curții 
de Conturi, doar din cauza planificării defectuoase a timpului de lucru, municipalitatea a fost 
prejudiciată cu 6120,1 mii lei8. Raportul concluzionează că „lacunele existente în cadrul norma-
tiv, lipsa unui flux continuu de informații între autoritățile responsabile de domeniu, lipsa unui 
control asupra prestării serviciilor, neasigurarea de către întreprinderile municipale a prestării 
cost-eficiente a serviciilor de transport au determinat prestarea unor servicii de transport urban 
necalitative; ratarea veniturilor în buget din taxe, impozite și contribuții; irosirea mijloacelor bu-
getare pentru subvenționarea întreprinderilor municipale”9.

De asemenea, autoritățile emit autorizații de construcție și nu asigură respectarea normativelor 
de construcție (de exemplu numărul locurilor de parcare necesare), care determină sporirea am-
buteiajelor și reducerea vitezei de circulație a transportului public10.

Astfel, managementul ineficient provoacă pierderi financiare și determină calitatea joasă a ser-
viciilor de transport public.

Infrastructură învechită și resurse limitate. Infrastructura rutieră este învechită. Din 143 
de autobuze municipale, 112 au un termen de exploatare mai mare decât cel stabilit de 
producător11, iar 601 din 743 de microbuze au o vechime de 15-25 de ani12. Deși troleibu-
zele au fost modernizate constant, pe străzile orașului în continuare circulă unități vechi, 
iar 25 din cele 42 de substații electrice13 necesită modificări urgente și provoacă pierderi 
de 80 mii kW.

8 Raportul auditului Curții de Conturi „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bu-
getar al acestora”, p. 163-166,  http://www.ccrm.md/storage/upload/reports/postari/173/pdf/978a7b4c13ee-
713ba310578448c4ff21.pdf (accesat 20.06.2020).

9 Ibidem.
10 Interviu cu expertul Sergiu Tofilat, 21.10.2020.
11 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-

port public municipal, p. 16, https://www.chisinau.md/public/files/anul_2020/comunicate_de_presa/Transport_
Public._Raport_Final.pdf (accesat 20.06.2020).

12 Ibidem, p. 23.
13 Ibidem, p. 20.
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TP RTEC PUA MICROBUZE
Sub 5 ani 115 31 0
5-10 ani 153 0 2
10-15 ani 32 22 140
Peste 15 ani 89 90 601

Sursa datelor: Raportul grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea siste-

mului de transport public municipal, conform datelor din mai 2020

Modernizarea infrastructurii cu noi unități de transport este o măsură costisitoare. Un trolei-
buz asamblat la Chișinău în 2019 a costat municipalitatea 230 mii euro14. Unitățile noi implică 
costuri suplimentare de întreținere, salariu pentru șoferi și costuri de amenajare a infrastructurii 
(stații, reparația și lărgirea drumurilor). În 2020, Consiliul municipal a alocat, la propunerea exe-
cutivului, 448 500 000 MDL pentru întreținerea transportului rutier și procurarea/asamblarea 
de noi troleibuze. Pentru procurarea celor 100 de autobuze noi planificate de municipalitate, 
Primăria va contracta un împrumut de 261 000 000 MDL15. Costul e mai mult de jumătate din 
bugetul municipal pentru transport în 2020 și nu implică costurile de întreținere.

Modernizarea transportului și a infrastructurii de transport depinde de capacitățile administra-
ției de a identifica resurse suplimentare – de regulă prin împrumuturi bancare. 

Impactul calității transportului public (efectele problemei)

Calitatea joasă a transportului public afectează calitatea vieții locuitorilor. Printre principalele 
efecte negative se numără: serviciile necalitative, nivelul de viață redus, dependența municipa-
lității de microbuzele în proces de dispariție.

Servicii necalitative. Rețeaua de transport trebuie reorganizată. Transportul public circulă hao-
tic, fără a respecta graficul, iar numărul unităților de transport nu corespunde fluxului de pasa-
geri16. În suburbii și pe străzile mai puțin accesibile, unde sunt operate mai puține rute și circulă 
mai puține unități de transport, timpul de așteptare și, implicit, aglomerația din transport sunt 
cu mult mai mari17. Situația este cauzată de numărul insuficient de unități de transport, care, 
din cauza termenului mare de utilizare, se defectează frecvent, de ambuteiaje și lipsa benzilor 
separate, precum și de inexistența unui sistem de monitorizare și coordonare.

14 Raport de monitorizare intermediar: Transportul public la 80 de zile de la alegeri, https://primariamea.md/trans-
portul-public-la-80-zile-de-la-alegeri/#en-15090-5 (accesat 20.06.2020).

15 Decizia CMC din 20 octombrie 2020.
16 Sondajul de opinie publică realizat în municipiul Chișinău de către Magenta Consulting, la inițiativa Asociației 

Obștești „Primăria Mea” în august 2019, http://primariamea.md/sondaj-primaria-mea-cetatenii-nu-sunt-multumi-
ti-de-activitatea-primariei-si-vor-sa-participe-la-alegeri/ (accesat 19.06.2020).

17 Primăria Mea. „Transportul public suburban: supraaglomerat, vechi și neaccesibil”, https://primariamea.md/trans-
portul-public-suburban-supraaglomerat-vechi-si-neaccesibil/ (accesat 26.06.2020).
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Astfel, locuitorii așteaptă mult timp în stații, călătoresc în unități de transport supraaglomerate și 
fără aer condiționat, iar atunci când au posibilitate, optează pentru transportul personal. Unitățile 
de transport care nu circulă conform graficului reprezintă un stres pentru locuitori, care nu-și pot 
planifica corespunzător ziua, și îi determină să opteze pentru transportul privat. Conform partici-
panților la focus-grupul organizat pe 2-3 septembrie, nerespectarea graficului determină compor-
tamentul lor în transportul public și în raport cu alți pasageri. Deși sunt conștienți că nu ar trebui să 
urce în unitățile arhipline, în special în perioada pandemică, care solicită respectarea distanței soci-
ale, cetățenii recurg la aceasta pentru că nu au siguranța când va veni la stație următoarea unitate.

Calitatea serviciilor de transport public determină comportamentul locuitorilor în trafic și deci-
zia acestora de a opta pentru transport public sau privat.

Nivel de viață redus. Serviciile de transport public proaste contribuie la reducerea calității vieții 
prin creșterea traficului, a nivelului de poluare și de zgomot din oraș. Transportul public inefici-
ent și necalitativ determină locuitorii să opteze pentru mașini private, iar creșterea numărului de 
mașini private contribuie la creșterea traficului și a nivelului de poluare în oraș18. În ultimii zece 
ani, numărul de automobile înregistrate în municipiul Chișinău a crescut de la 163 494 de unități 
(1 iunie 2011)19 la 223 386 (1 octombrie 2020)20. 

18 Victor Ceban. Optimizarea transportului public în municipiul Chișinău. IDIS „Viitorul”, 2011, p. 17, http://viitorul.org/
files/library/studiu_transport.pdf (accesat 19.06.2020).

19 Date statistice referitor la componenţa Registrului de stat al transporturilor în profil de tipul mijlocului de transport 
şi administrativ-teritorial la data de 1 iunie 2011, https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/4688-date-statistice-refe-
ritor-la-componenta-registrului-de-stat-al-transporturilor-dupa-tipul-mijlo/resource/28a29c64-d42f-4ce3-9414
-df380b5fad3e (accesat 18.10.2020).

20 Date statistice referitor la componenţa Registrului de stat al transporturilor în profil de tipul mijlocului de transport şi 
administrativ-teritorial la data de 1 octombrie 2020, http://www.asp.gov.md/ro/node/1663 (accesat 18.10.2020). 
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Conform cercetărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aerul poluat cauzează, la nivel 
global, scăderea speranței de viață în medie cu 1,8 ani21. Traficul auto este principala sursă de 
poluare cu NO2 (dioxid de azot)22. În Chișinău „se înregistrează cea mai mare concentrație medie 
anuală de NO2, care în perioada anilor 1995-2018 manifestă o tendință de creștere”23. În 2018, 
norma zilnică a fost depășită în 266 de zile din 36524. 

De asemenea, creșterea numărului de autoturisme cauzează intensificarea traficului și nivelului 
de zgomot din oraș25 (poluare fonică), ceea ce afectează viața locuitorilor.

Un transport public calitativ contribuie la reducerea numărului de mașini private. Astfel, traficul 
și nivelul de poluare și de zgomot se reduc, unitățile de transport pot circula liber, fără ambute-
iaje, iar locuitorii beneficiază de un nivel de trai mai bun.

Dependența municipalității de microbuzele în proces de dispariție. Actualmente, suburbiile și 
zonele puțin accesibile ale capitalei se bazează pe microbuze ca principal mijloc de mobilitate. 
Din unitățile de transport care deservesc suburbiile, 290 sunt microbuze (23 din cele 43 de rute 
de microbuz din municipiu), 67 de autobuze (18 din 23 de linii de autobuz) și 32 de troleibuze (6 
din 31 de linii de troleibuz), dintre care 11 sunt cu fir și 21 fără fir26. 

Localitatea Autobuze Troleibuze Microbuze

Rute Unități Rute Unități Rute Unități

Băcioi 2 8 - - - -

Bubuiești 1 4 1 3 2 35

Budești* 1 3 - - 1 8

Ciorescu 2 5 - - 1 8

Codru 1 4 - - 4 56

Colonița 1 2 - - 1 14

Condrița - - - - - -

Cricova 1 7 - - 1 10

Cruzești 1 3 - - - -

Durlești 1 4 2 15 3 45

Ghidighici 1 5 - - 1 7

21 Școala de Gândire Critică Challenger, Manifestul tinerilor 2019-2020, p. 6, https://www.challenger.md/wp-con-
tent/uploads/2019/08/Manifestul-Tinerilor-2019-2020.pdf (accesat nov. 2020).

22 Agenția de Mediu, Calitatea aerului în zonele urbane, http://www.mediu.gov.md/ro/node/417?fbclid=IwAR2Kad-
bxDyGDxPTlQ-kS4ijjyuWhUZ_7sE4LQrzQsZWzBb7lxQCVkzoO7Ks (accesat 19.06.2020).

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Victor Ceban. Optimizarea transportului public în municipiul Chișinău. IDIS „Viitorul”, 2011, p. 17, http://viitorul.org/

files/library/studiu_transport.pdf (accesat 19.06.2020).
26 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-

port public municipal, p. 26-30 (accesat 26.06.2020).
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Grătiești 2 7 - - 1 28

Sîngera 3 13 1 5 1 10

Stăuceni* 3 12 1 4 2 34

Tohatin* 2 6 - - 1 2

Trușeni - - 1 5 - -

Vadul lui 
Vodă

1 3 - - 2 13

Vatra 1 4 - - 1 20
*Comunele date sunt deservite de rutele PUA aflate în tranzit

Sursa: Raportul grupului de lucru, tabelul 11, pag. 32

Numărul microbuzelor este însă în descreștere, iar reducerea numărului acestora contribuie la 
aglomerarea transportului public și la scăderea frecvenței circulației unităților de transport. Dacă 
acestea își vor opri activitatea, unele zone ale municipiului, precum cartierul Schinoasa a orașului 
Codru, vor fi lăsate fără acces la transportul public, iar pe rutele de transport existente va spori 
fluxul de pasageri. Numărul actual de troleibuze și autobuze pe care le deține municipalitatea nu 
va putea deservi toți locuitorii care au nevoie de serviciile de transport public. Conform raportului 
Grupului de lucru municipal pentru transport, doar pentru suburbii sunt necesare adițional 125 de 
autobuze, iar pentru Chișinău – alte 125 de autobuze și 108 troleibuze, dintre care 38 articulate27.

27 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-
port public municipal, p. 77 (accesat 26.06.2020).
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MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI PUBLIC

Rețeaua de transport public a municipiului Chișinău este coordonată de Direcția generală trans-
port și căi de comunicație (DGTCC) a Primăriei Municipiului Chișinău, care stabilește politica şi 
strategia de dezvoltare a transportului public şi a căilor de comunicaţie. 

Tarifele pentru transport public se calculează în baza metodologiei din 2006 a DGTPCC28 și se 
aprobă de Consiliul municipal Chișinău cu minimum 26 de voturi. Tarifele nu au fost revăzute 
din 2006, deși cheltuielile pentru carburanți, piese, salarii etc. au crescut. În prezent, prețul real 
al unei călătorii, conform Direcției generale transport și căi de comunicație, este:

troleibuz – 4,35 lei; autobuz – 9,90 lei; microbuz – 8 lei29.

Costul biletelor pentru rutele de troleibuz și autobuz sunt subvenționate din bugetul municipal. 

Prestarea serviciilor de transport public este asigurată de operatori municipali și privați:

- transport public (321 de troleibuze și 144 de autobuze30 la data de 14.05.2020), servicii pre-
state și gestionate de întreprinderile subordonate Primăriei Municipiului Chișinău. Rețeaua de 
autobuze este gestionată de Parcul Urban de Autobuze (PUA), iar cea de troleibuze – de Re-
țeaua Transport Electric Chișinău (RTEC), întreprinderi municipale subvenționate din bugetul 
municipal; 

- transport public privat (microbuze), a cărui întreținere și activitate este gestionată de 14 agenți 
economici care administrează rutele de microbuze (anexa 2). Raportul juridic dintre adminis-
tratorii de microbuze și municipalitate este stabilit prin contracte, care nu au fost revăzute din 
2005, sau prin contracte provizorii încheiate pentru rutele care au apărut ulterior31.

Microbuzele au fost integrate în sistemul de transport public începând cu 196832 și s-au extins 
considerabil după independență ca o „soluție temporară”33, pentru a suplini lipsa de unități de 
transport cu care se confrunta municipalitatea. 

Rețeaua de microbuze este învechită și neconformă. 411 unități au o vechime de 15-20 de ani, 
iar 185 de unități – de 20-25 de ani. Cele mai noi unități (2 microbuze) au fost produse în 201034. 

28 Metodologia calculării şi reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport 
de călători, https://www.chisinau.md/public/files/noutati/2012/Metodologie_calcul_tarif.PDF (accesat 
20.07.2020).

29 Solicitare de informație adresată Direcției de transport public și căi de comunicație (Anexa 1).
30 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-

port public municipal, p. 15-16, https://www.chisinau.md/public/files/anul_2020/comunicate_de_presa/Trans-
port_Public._Raport_Final.pdf (accesat 19.06.2020).

31 Reportaj TVR Moldova: „Operatorii de maxi-taxi din capitală aşteaptă de la Primărie o viziune clară privind viito-
rul acestui tip de transport în municipiu”, http://tvrmoldova.md/actualitate/au-sau-nu-au-ce-cauta-maxi-taxi-uri-
le-in-chisinau-transportatorii-asteapta-de-la-primarie-o-viziune-clara/ (accesat 20.07.2020).

32 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-
port public municipal, p. 23, https://www.chisinau.md/public/files/anul_2020/comunicate_de_presa/Transport_
Public._Raport_Final.pdf (accesat 19.06.2020). 

33 Primăria Mea. „Cu microbuzele ce facem?” https://primariamea.md/cu-microbuzele-ce-facem/ (accesat 
19.06.2020).

34 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-
port public municipal, p. 15-16, https://www.chisinau.md/public/files/anul_2020/comunicate_de_presa/Trans-
port_Public._Raport_Final.pdf (accesat 19.06.2020).
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Administratorii de microbuze susțin că tariful mic (3 lei/călătorie), care nu a fost revăzut din 
anul 2006, nu le permite să investească în modernizarea rețelei35. Ca urmare, numărul mi-
crobuzelor este în descreștere. Din 2012 până în mai 2020, numărul de microbuze s-a redus 
aproape de două ori: de la 67 de rute cu 1859 de unități de transport la 43 de rute cu 743 
unități36; 37.

Unitățile vechi și neconforme, cu termen de exploatare depășit, reprezintă un risc pentru locu-
itori și mediu. Rețeaua de transport public trebuie reformată și modernizată prin îmbunătățirea 
sistemului de management, înlocuirea unităților cu termen de exploatare depășit și implemen-
tarea tehnologiilor moderne.

35 Primăria Mea. „Transportul public suburban: supraaglomerat, vechi și neaccesibil”, https://primariamea.md/trans-
portul-public-suburban-supraaglomerat-vechi-si-neaccesibil/ (accesat 26.06.2020).

36 Primăria Mea. „Ce facem cu microbuzele?”, https://drive.google.com/file/d/1lAcKjFyckpQrZjcRjubNOra7o7jy-
ZeXE/view (accesat 26.06.2020).

37 Raportul Grupului de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice selectate pentru dezvoltarea sistemului de trans-
port public municipal, p. 23, https://www.chisinau.md/public/files/anul_2020/comunicate_de_presa/Transport_
Public._Raport_Final.pdf (accesat 20.07.2020).
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PPP Descriere

Proiectare-construcţie-operare 
(DBO)

Construcția şi exploatarea obiectului parteneriatului 
public-privat sunt transferate partenerului privat 
pentru cel mult 50 de ani. Proiectul de parteneriat 
public-privat se poate finanţa integral de către 
partenerul privat. La expirarea contractului încheiat 
cu partenerul public, obiectul parteneriatului public-
privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public 
în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau 
obligaţie.

Construcţie – operare –
reînnoire (BOR) 

Partenerul privat îşi asumă finanţarea construcţiei 
obiectului parteneriatului public-privat, precum şi 
toate costurile de întreţinere a acestuia pe o durată 
de cel mult 50 de ani. Partenerului privat i se permite 
perceperea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a 
tarifelor corespunzătoare pentru utilizarea bunului 
public într-o perioadă stabilită. La expirarea 

Rețeaua microbuzelor din municipiul Chișinău / Sursa datelor: primăriamea.md
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Soluția autorităților pentru modernizarea transportului public

Transportul public constituie o prioritate pe agenda conducerii administrației publice locale, 
precum și a consilierilor locali, aleși în octombrie 2019. Municipalitatea își propune să rezolve 
problema prin mărirea și modernizarea parcului de vehicule38. Administrația se axează pe auto-
buze, din motiv că acestea pot fi utilizate pe drumurile puțin accesibile, inclusiv din suburbii39. 
Primăria Municipiului Chișinău își propune astfel să înlocuiască treptat microbuzele. 

Primarul Ion Ceban a propus Consiliului municipal procurarea a 100 de autobuze. Propunerea 
a fost respinsă de consilieri, care au creat un grup de lucru pentru a analiza situația și a găsi 
soluții alternative. După două luni de activitate40, grupul de lucru a propus din nou Consiliului 
spre aprobare procurarea a 100 de autobuze și asamblarea a 30 de troleibuze în 2020. Conform 
planului grupului de lucru, până în 2023 municipalitatea va aloca bani pentru procurarea a 250 
de autobuze și 108 troleibuze, dintre care 38 articulate.

Planul Primăriei pentru 2020-2023 cu privire la modernizarea transportului public va contribui 
la reînnoirea unităților de transport. Soluția propusă va rezolva problema doar parțial, din motiv 
că e o soluție pe termen mediu care nu abordează cauzele problemei: lipsa planului strategic, 
managementul defectuos și resursele limitate. Astfel, pierderile semnalate de Curtea de Conturi 
în raportul din 2018 (a se vedea pagina 9 din raport) ar putea să constituie în continuare o pro-
blemă care va determina municipalitatea să înregistreze pierderea resurselor necesare pentru 
modernizarea transportului public.

De asemenea, soluția autorităților presupune procurarea unor unități de capacitate mare. Ex-
pertul în transport Victor Ceban, de la Universitatea Tehnică din Moldova, susține că tipul și 
capacitatea transportului public trebuie să fie determinate în funcție de fluxul de pasageri41. În 
cazul suburbiilor, autobuzele vor putea circula doar pe drumurile principale, care dispun de in-
frastructura necesară, în timp ce mai multe zone vor rămâne neacoperite, locuitorii fiind nevoiți 
să parcurgă distanțe mari pe jos până la stații. Unitățile mari de transport sunt prevăzute pentru 
a deservi fluxul de călători în orele de vârf, în timp ce în restul orelor acestea vor circula pe ju-
mătate goale sau foarte rar. Astfel, pentru zonele puțin accesibile, precum suburbiile, mijloacele 
de transport de capacitate mică, precum microbuzele sau autobuzele de dimensiuni mici, ar fi 
mai potrivite. 

Municipalitatea are nevoie de o strategie pe termen lung, care să seteze obiectivele de dezvol-
tare a transportului public, modalitățile de sporire a calității și confortului unităților, de îmbună-
tățire a managementului transportului și de optimizare a costurilor.

38 Decizia CMC nr. 6/3 din 19.05.2020, https://drive.google.com/file/d/1_hiEID_VPMDqFD4c5nnx1oGSU0aaJbyc/
view (accesat 26.06.2020).

39 Sinteza CMC din 10 martie 2020, https://primariamea.md/sedinte_cmc/autobuze-planul-urbanistic-gene-
ral-si-concedieri-la-autosalubritate/ (accesat 26.06.2020).

40 Ședința Consiliului municipal Chișinău din 10 martie 2020, https://primariamea.md/sedinte_cmc/autobuze-pla-
nul-urbanistic-general-si-concedieri-la-autosalubritate/ (accesat 03.07.2020).

41 Interviu cu Victor Ceban, realizat la 13 octombrie 2020.
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Propuneri de politici (soluții alternative)

Opțiunea 1. Modernizarea și reforma transportului public sub gestiunea primăriei 

Investițiile continue în modernizarea transportului public determină creșterea confortului și a 
eficienței acestui serviciu. Majoritatea orașelor din fostul bloc comunist, precum Cluj-Napoca, 
Tallinn, Vilnius sau Ljubljana, care sunt mai apropiate realităților din municipiul Chișinău decât 
marile orașe europene, au optat să asigure modernizarea transportului public cu eforturile ma-
nagementului local.

Experiența acestora denotă că investițiile trebuie însă realizate în conformitate cu obiectivele 
strategice ale orașului și completate cu măsuri de eficientizare a managementului. Orașele își 
definesc viziunea în raport cu transportul public și mobilitatea urbană prin planuri strategice, iar 
ulterior suplinesc cu noi vehicule și restructurează rutele de transport public, implementează 
tehnologii moderne. Comisia Europeană recomandă stabilirea viziunii strategice și a obiectivelor 
urbane prin intermediul planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD)42. Planurile de mobi-
litate urbană prevăd o viziune comună a autorităților, actorilor-cheie și locuitorilor, priorități și 
obiective măsurabile, responsabilități clare. PMUD-urile se deosebesc de strategiile de transport 
tradiționale prin faptul că sunt centrate pe oameni și implică locuitorii în procesul decizional43.

Procesul de conceptualizare a viziunii și de planificare strategică este îndelungat, dar necesar, 
pentru că:

- stabilește direcțiile de activitate a administrației publice locale în domeniul transportului 
public pe termen lung și mediu;

- promovează o nouă gândire printre specialiștii locali și locuitori privind mobilitatea urba-
nă, care acordă prioritate pietonilor, transportului alternativ și public;

- implică cetățenii, funcționarii de la diferite niveluri și mediul privat în implementarea 
obiectivelor de mobilitate urbană;

- permite instruirea specialiștilor locali și a funcționarilor privind noile concepte și meca-
nisme de organizare a transportului public. 

O etapă importantă în stabilirea viziunii strategice este dezvoltarea unei viziuni comune prin 
implicarea activă a locuitorilor. Cazul orașului Ljubljana44 arată că procesul de conceptualizare 
și planificare trebuie consultat cu locuitorii, cu actorii-cheie (experți, operatori de transport ș.a.) 
și cu cât mai multe departamente ale administrației publice locale. În acest mod, municipalita-
tea nu doar asigură o viziune strategică ce corespunde necesităților locuitorilor, dar și suportul 

42 Comisia Europeană: Mobilitate și transport, „Sustainable Urban Mobility Plans” („Planuri de mobilitate urbană 
durabilă”), https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban-mobility/urban-mobility-actions/sustainable-ur-
ban_en (accesat 15.08.2020). 

43 F. Wefering et al., Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui plan sustenabil de mobilitate urbană, 2014, https://
www.eltis.org/sites/default/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf (accesat 20.06.2020).

44 CIVITAS, Studiu de caz: Planul de mobilitate integrat din Ljubljana, aug. 2012, https://civitas.eu/content/civitas-ca-
se-study-%E2%80%93-exploring-integrated-mobility-planning-ljubljana (accesat 15.08.2020). 
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acestora. De asemenea, este important de preluat din experiența altor orașe, prin implicarea 
experților străini.

În cadrul focus-grupurilor cu locuitori din Chișinău și suburbii (2-3 septembrie), 8 din 10 
participanți și-au manifestat interesul de a participa la discuții organizate de municipalitate 
pentru stabilirea viziunii orașului privind dezvoltarea transportului public. Participanții care și-
au manifestat dezinteresul sunt disponibili să participe la sondaje și alte modalități de expunere 
a opiniei și viziunii lor, însă consideră că întâlnirile organizate de Primărie sunt, de regulă, 
dezorganizate și gălăgioase. Astfel, pentru a-i motiva pe locuitori să se implice, este necesar de 
asigurat un mediu amical și productiv, cu împărțirea participanților în grupuri mici și moderarea 
eficientă a discuțiilor. Mai mulți participanți și-au manifestat interesul pentru reuniuni online și 
toți participanții au subliniat necesitatea ca aceste discuții (online sau offline) să aibă loc după 
orele de lucru sau în weekend.

Elaborarea PMUD și modernizarea transportului public solicită investiții majore din partea mu-
nicipalității. În cazul orașelor din Uniunea Europeană, astfel de investiții s-au desfășurat cu su-
portul proiectelor europene, precum BUSTRIP45 sau CIVITAS46. În cadrul acestor proiecte, ora-
șele partenere dezvoltă planuri de mobilitate urbană durabilă și proiecte-pilot de reorganizare a 
transportului public.

Pentru a asigura buna implementare a unui eventual PMUD, acesta trebuie sincronizat cu Planul 
Urbanistic General și alte documente urbanistice strategice, astfel încât să se prevadă măsuri 
pentru asigurarea infrastructurii rutiere necesare, evitarea supraaglomerării cartierelor și altor 
impedimente pentru circulație.

Pentru a putea implementa eficient opțiunea, autoritățile trebuie să-și sporească capacitățile de 
atragere a fondurilor, să investească în pregătirea specialiștilor locali și să înlăture deficiențele 
manageriale.

Opțiunea 2. Gestionarea serviciilor de transport de operatorii privați

Sistemul de transport public din municipiul Chișinău necesită o viziune strategică, replanifica-
re și investiții considerabile, de care municipalitatea nu dispune. Pentru a minimiza costurile, 
a spori eficiența serviciului și a concentra eforturile autorităților pe procesul de planificare și 
monitorizare, municipalitatea poate contracta serviciile agenților economici privați (achiziție 
publică) sau poate transfera serviciile de transport public în gestiunea operatorilor privați prin 
parteneriate public-private (PPP). 

Parteneriatele public-private reprezintă o „formă de cooperare între autoritățile publice și mediul 
de afaceri ce se instituie în scopul contribuirii la atragerea de investiţii private pentru realizarea 
proiectelor de interes public, al creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor, lucrărilor publice şi altor 
activităţi de interes public şi al utilizării eficiente a patrimoniului public şi a banilor publici în baza 

45 Proiectul BUSTRIP, https://www.ubc-sustainable.net/project/towards-sustainable-urban-transport (accesat 
15.08.2020). 

46 Inițiativa CIVITAS, https://civitas.eu/sites/default/files/civitas_lflt_en_websprd.pdf (accesat 15.08.2020). 
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raportului de cost-eficiență, de accesibilitate și a principiilor de reglementare a PPP-urilor”47. 
Acordurile de parteneriat public-privat se deosebesc de privatizare prin faptul că autoritatea 
publică își asumă responsabilitatea pentru derularea proiectelor și asigurarea interesului social 
pe parcursul implementării acestora. Spre deosebire de privatizare, în cazul parteneriatelor pu-
blic-private activitatea de operare și control se transferă agenților privați pentru o perioadă de 
timp limitată, iar la expirarea contractului de parteneriat, bunurile construite, reabilitate, operate 
etc. sunt transferate autorităţii publice respective.

Parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi parte-
nerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui 
partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile.

Legea nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat

Modalitatea de realizare a parteneriatelor public-private variază în funcție de gradul de impli-
care a operatorilor privați, modul de partajare a resurselor și a responsabilităților între privat și 
autoritatea publică.

PPP Descriere
Proiectare-construcţie-operare Construcția şi exploatarea obiectului parteneriatului 

public-privat sunt transferate partenerului privat pentru 
cel mult 50 de ani. Proiectul de parteneriat public-privat 
se poate finanţa integral de către partenerul privat. La 
expirarea contractului încheiat cu partenerul public, obiectul 
parteneriatului public-privat se transferă cu titlu gratuit 
partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice 
sarcină sau obligaţie.

Construcţie – operare – reînnoire Partenerul privat îşi asumă finanţarea construcţiei obiectului 
parteneriatului public-privat, precum şi toate costurile de 
întreţinere a acestuia pe o durată de cel mult 50 de ani. 
Partenerului privat i se permite perceperea, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, a tarifelor corespunzătoare pentru 
utilizarea bunului public într-o perioadă stabilită. La 
expirarea contractului, obiectul parteneriatului public-privat 
se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, 
funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie.

Construcţie – operare – transfer  Partenerul privat îşi asumă construcţia, finanţarea, 
exploatarea şi întreţinerea unui bun public. Investitorului 
i se permite să perceapă tarife de utilizare pentru a-şi 
recupera investiţia şi a-şi acoperi costurile de întreţinere, 
precum şi pentru a obţine un profit rezonabil. La finalizarea 
contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit 
autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau 
obligaţie.

47 Manual privind practicile de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat și concesiunilor, p. 10, http://
www.app.gov.md/storage/upload/publicpartnership/projects//home/app/tmp/phpOntVBW/twining_maketa-1.
pdf (accesat 15.08.2020). 
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Construcţie – transfer – operare  Partenerul privat îşi asumă construcţia unui bun care se 
transmite în proprietate partenerului public imediat după 
finalizarea construcţiei, iar partenerul public, la rândul său, îl 
transmite în folosinţă partenerului privat.

Locaţiune – dezvoltare – operare Partenerul privat obţine în folosinţă temporară sau în 
posesiune şi folosinţă temporară un bun public, obligându-
se să achite în rate preţul acestuia în decursul unei perioade 
care nu va depăşi 50 de ani. Dacă în contract nu se prevede 
altfel, partenerul public dobândește dreptul de a obţine 
venituri din furnizarea serviciilor de către partenerul privat, 
iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat 
autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau 
obligaţie.

Reabilitare – operare – transfer Bunul public este transferat partenerului privat, care are 
obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru 
o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. La expirarea 
contractului, bunul public se transferă cu titlu gratuit 
partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice 
sarcină sau obligaţie.

Sursa: Legea nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat

În spațiul postsovietic există puține exemple de parteneriate public-private în gestiunea 
transportului public urban care ar putea servi în calitate de model pentru municipiul Chișinău. 
Conform lui Jelica Petrović Vujačić, de la Facultatea de Transport a Universității din Belgrad, „în 
țările Europei de Sud-Est este necesar de sporit educația în domeniul parteneriatelor public-
private, în mare parte în domeniul dezvoltării și controlului procesului de finanțare a proiectelor”. 
Experta punctează că în aceste țări lipsesc date și previziuni privind evoluția ulterioară a traficului 
și a necesităților locuitorilor48.

Majoritatea parteneriatelor eficiente s-au implementat, de regulă, în construcția și întreținerea 
infrastructurii, precum drumuri, stații etc., sau servicii de deservire a transportului public (re-
parația și deservirea tehnică a vehiculelor, taxarea electronică ș.a.). Municipalitatea Chișinău, 
de asemenea, își propune implementarea tichetării electronice49 și reabilitarea stațiilor50 prin 
parteneriate public-private. 

Implicarea directă a agenților privați în transportarea pasagerilor urbani s-a realizat în orașele postso-
vietice similar modelului rețelei de microbuze din Chișinău. Acestea, fiind gestionate de agenți mici, 
cu o capacitate redusă, s-au deteriorat în scurt timp, fără a se face investiții în înlocuirea și moderni-
zarea lor, ceea ce a redus calitatea transportului public și a creat un nivel sporit de neîncredere față 
de agenții privați. Participanții la focus-grupul desfășurat la 2-3 septembrie au apreciat transportul 
asigurat de municipalitate ca fiind mai sigur și mai comod, deși majoritatea participanților consideră 
că autoritățile sunt responsabile de starea proastă a transportului public.

Un exemplu de parteneriat public-privat, apropiat geografic de Chișinău, vine din municipiul Alba 

48 Jelica Petrović Vujačić, „Opportunities for public-private partnerships for urban transport projects in Serbia”, in 
International Conference on Traffic and Transport Engineering (2012; Beograd) [Proceedings of the First] International 
Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 29-30, 2012, Belgrade, p. 391, http://ijtte.com/
uploads/news_files/ICTTE_Belgrade_2012_Proceedings.pdf (accesat 15.08.2020).

49 Solicitare de informație adresată Direcției de transport public și căi de comunicație (Anexa 1).
50 Sinteza ședinței CMC din 1 octombrie 2020, https://primariamea.md/sedinte_cmc/regulamente-si-parteneria-

te-public-private/ (accesat 10.10.2020).
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Iulia, unde managementul transportului public a fost concesionat întreprinderii private Societatea 
de Transport Public (STP). În perioada 2012-2013, STP a studiat necesitățile locuitorilor din zona 
metropolitană Alba Iulia și a creat în baza acestora un nou sistem de tarifare și circulație. Municipiul 
a fost reorganizat în mai multe zone tarifare, ceea ce a permis călătorilor să achite pentru călătorie 
în funcție de distanța parcursă și să călătorească în aceeași zonă tarifară cu un singur bilet valabil 
pentru o perioadă de 1-2 ore (în funcție de preț)51. De asemenea, STP a introdus taxarea electronică, 
a organizat cursuri pentru șoferi, a instalat orare digitale (afișate online și pe panourile din stații) și 
a creat o linie fierbinte la care locuitorii pot înainta propuneri și sugestii privind transportul public52.

În urma implementării proiectului, numărul călătoriilor din suburbii în orașul Alba Iulia a crescut cu 
23% (cu 27 300 de călătorii mai mult pe lună sau cu 1 050 pe zi). Societatea de Transport Public 
Alba Iulia a estimat că numărul utilizatorilor de transport public din suburbii a crescut cu 525 de 
persoane, iar numărul automobilelor care ocupau zonele de parcare și contribuiau la ambuteiaje a 
scăzut cu 210 unități (2,5 persoane per automobil). STP Alba Iulia a primit pentru performanțele 
sale Premiul de Excelență din partea Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) pentru cel 
mai bun operator de transport cu autobuze din Europa / IRU Bus Excellence Award 201353.

În 2019, când a expirat contractul cu STP, gestiunea transportului public din Alba Iulia și din 7 
comune din județ a fost din nou supusă licitației. STP a fost unica companie care a depus oferta. 
Din acest motiv au fost anulate primele două licitații, iar la a treia licitație oferta STP a crescut cu 
aproape 35%54. Lipsa competiției determină oferte mai puțin avantajoase pentru municipalitate 
și locuitori – consumatorii finali. Astfel, înainte de inițierea licitației pentru încheierea unui par-
teneriat public-privat, autoritățile trebuie să se asigure că pe piață există agenți care corespund 
cerințelor tehnice și sunt interesați de prestarea serviciilor de transport urban municipalității, cu 
asigurarea tuturor condițiilor pentru participarea unui număr variat de agenți economici, pentru 
a obține oferte competitive. 

Succesul unui parteneriat public-privat depinde de capacitatea autorității publice locale de a 
stabili obiectivele și normele legale ale acordului cu agentul sau agenții privați. Pentru a alege 
modelul optim, municipalitatea trebuie să analizeze și să decidă:
- care este scopul implicării agentului privat (investiții, îmbunătățirea managementului, sepa-

rarea operațiunilor de prestare a serviciilor de procesele de planificare și monitorizare etc.);
- cum poate municipalitatea interesa un număr variat de agenți privind preluarea serviciilor de 

transport (ce poate oferi?);
- care parte este responsabilă de investiții în infrastructura de transport și în gestiunea cui vor 

rămâne acestea după încheierea contractului;
- care parte colectează și stabilește plățile pentru transport.

51 Primăria Mea. „Transportul public suburban: supraaglomerat, vechi și neaccesibil”, https://primariamea.md/trans-
portul-public-suburban-supraaglomerat-vechi-si-neaccesibil/ (accesat 15.08.2020).

52 Percepția călătorilor din Alba Iulia privind transportul public, https://adevarul.ro/locale/alba-iu-
lia/societatea-transport-public-alba-iulia-masoara-perceptia-calatorilor-privind-calitatea-servicii-
lor-1_512f18c000f5182b85b24701/index.html (accesat 15.08.2020).

53 Primăria Mea. „Transportul public suburban: supraaglomerat, vechi și neaccesibil”, https://primariamea.md/trans-
portul-public-suburban-supraaglomerat-vechi-si-neaccesibil/ (accesat 15.08.2020).

54 Expunerea repetată la licitație a serviciului de transport public din Alba Iulia, https//alba24.ro/pretul-a-ex-
plodat-la-a-treia-licitatie-pentru-transportul-metropolitan-de-la-alba-iulia-majorare-de-60-de-milioa-
ne-de-lei-786218.html (accesat 15.08.2020).
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Experiența altor state, precum Marea Britanie55, denotă însă că procesul de coordonare și moni-
torizare a transportului public nu trebuie transferat în totalitate mediului privat, al cărui obiectiv 
principal este obținerea profitului, uneori în defavoarea beneficiarilor. Transportatorii privați pot 
decide să anuleze rutele suburbane care înregistrează un număr de pasageri redus, lipsind locui-
torii din acea regiune de accesul la transport public. Astfel, este necesar ca la nivel de municipa-
litate să existe o autoritate care să stabilească și să monitorizeze condițiile pe care trebuie să le 
respecte operatorii privați, în baza unui plan strategic pe termen mediu și lung. 

În municipiul Chișinău acest rol este asigurat de Direcția Generală Transport și Căi de Comunicație 
(DGTCC) a Primăriei, însă aceasta trebuie înzestrată, prin intermediul contractelor încheiate și 
al regulamentelor interne, cu pârghiile necesare pentru a monitoriza agenții privați și a asigura 
respectarea prevederilor contractuale. În contractul cu aceștia, municipalitatea trebuie să 
prevadă:

- obligativitatea ca operatorii privați să se conducă în activitatea pe care o desfășoară de planul 
strategic al municipalității. Autoritățile municipale, care reprezintă interesul locuitorilor și sunt 
responsabili public față de aceștia, trebuie să stabilească obiective strategice care să răspundă 
necesităților cetățenilor. Planul strategic trebuie să includă analiza situației curente, viziunea 
municipalității privind dezvoltarea transportului public, obiective și unități de măsurare, pre-
cum și mecanisme de monitorizare și structurile responsabile de implementarea obiectivelor 
planului;

- descrierea detaliată a rolului și a responsabilităților părților (municipalitatea și operatorii pri-
vați). În cazul în care operatorii își depășesc atribuțiile sau nu-și respectă obligațiile, contractul 
încheiat cu municipalitatea trebuie să prevadă sancțiuni și posibilitatea de încheiere a acordu-
lui dintre autorități și operatori;

- transferarea periodică către municipalitate a datelor privind fluxul de pasageri pe diferite rute 
și zone ale municipiului, astfel încât DGTCC să poată urmări evoluția mobilității în municipiul 
Chișinău și să ajusteze obiectivele și planurile de acțiune ale administrației locale. În cazul 
operatorilor de microbuze care nu eliberează tichete, administrația nu cunoaște actualmente 
care este fluxul pasagerilor care optează pentru această modalitate de transport și costul real 
al unei călătorii;

- termenul acordării dreptului de gestionare a transportului public, care trebuie să fie suficient 
de lung, încât operatorii să poată să-și recupereze investițiile, dar nu într-atât de mare, încât să 
nu fie motivați să asigure îmbunătățirea constantă a serviciilor prestate. Un studiu realizat la 
inițiativa Forumului de Turism și Transport din Australia recomandă, pentru motivarea opera-
torilor privați și menținerea unui mediu competitiv, de condiționat calitatea serviciilor. Muni-
cipalitatea poate acorda prioritate la negocierea contractului operatorilor care și-au respectat 
toate obligațiile, au făcut investiții considerabile în infrastructura de transport și au asigurat 
un nivel înalt de confort pentru pasageri56. La Barcelona, spre exemplu, rutele suburbane sunt 
date în gestiune operatorilor privați pentru cinci ani și contractele se pot extinde pentru doi 

55 Forumul Australian pentru Turism și Transport. Public Transport, Private Operators (Transport public, operatori privați), 
iulie 2012, https://www.ttf.org.au/wp-content/uploads/2016/06/TTF-Public-Transport-Private-Operators-2012.
pdf (accesat 15.08.2020).

56 Ibidem.
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sau mai mulți ani în funcție de performanța companiilor57. În urma impunerii unor astfel de 
condiții, în perioada între 1998 și 2006, pe rutele unde s-au aplicat astfel de stimulente pentru 
agenții privați, numărul pasagerilor a sporit cu 64%, iar calitatea serviciilor a sporit cu 5%.

Indicatori Fără stimulente Cu stimulente
Sporirea numărului pasagerilor 
(media anuală) 46% 110%

Sporirea numărului pasagerilor 
plătitori (media anuală) 59% 86%

 Sporirea surselor de venit 
extraordinare (media anuală)
* publicitate și vânzarea 
unităților vechi

33% 65%

Creșterea calității - 3% 2%
Impactul stimulentelor asupra indicatorilor de performanță a operatorilor privați din Barcelona (1998 - 2006) / 

sursa: Daniel Albalate, Germà Bel, Joan Calzada, Privatizarea parțială a transportului public 

Municipalitatea poate oferi în gestiune serviciul de transport public mai multor operatori. În 
acest caz, municipalitatea trebuie să se asigure că locuitorii vor avea acces la un serviciu integrat 
și flexibil (intermodal), cu posibilitatea de a procura abonamente lunare, semestriale sau anuale 
la un preț avantajos, valabile pentru toate unitățile și toți operatorii de transport, inclusiv cei pu-
blici (Parcul Urban de Autobuze sau Regia Transport Electric Chișinău). Municipalitatea trebuie 
să coordoneze cu operatorii graficul unităților, pentru a asigura că activitatea acestora nu se 
suprapune, iar locuitorii au acces continuu la transport public58.

Expertul Oleg Tofilat susține că agentul privat este un gestionar mai eficient decât statul, dis-
pune de mai multă flexibilitate operațională și decizională, iar parteneriatele public-private re-
prezintă o bună opțiune pentru a atrage investiții suplimentare. Totuși, luând în considerare 
specificul local, parteneriatele public-private în gestionarea transportului urban prezintă mai 
multe provocări:

- lipsesc date și estimări privind fluxul real al călătorilor, care ar permite calcularea costurilor și 
profitului ce ar putea fi încasat;

- agenții nu au siguranța că odată cu schimbarea administrației nu vor fi introduse noi reglemen-
tări care le vor periclita activitatea;

- e un proces îndelungat, iar politicienii sunt interesați să livreze cât mai repede rezultate; 

- riscul de corupție și neîncrederea dintre societate, administrație și agenți este mare59.

57 D. Abalate et al., „Administrarea și reglementarea transportului urban de autobuze: Utilizarea privatizării parțiale 
pentru a obține beneficii duble”, in Regulation & Governance (2012) 6, p. 93, http://www.ub.edu/graap/Governan-
ce%20and%20regulation.pdf (accesat 15.08.2020).

58 Forumul Australian pentru Turism și Transport. Public Transport, Private Operators / Transport public, operatori privați, 
iulie 2012, https://www.ttf.org.au/wp-content/uploads/2016/06/TTF-Public-Transport-Private-Operators-2012.
pdf, p. 39 (accesat 15.08.2020).

59 Interviu cu Oleg Tofilat, realizat la 22.10.2020.
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Pentru a interesa agenții privați, partenerul public trebuie să poată asigura reguli clare și stabile, 
să dispună de estimări și obiective clare și să asigure condițiile necesare pentru ca operatorii să 
poată livra servicii calitative: infrastructură rutieră, campanii de promovare a transportului pu-
blic, măsuri de descurajare a transportului privat (limitarea parcărilor în zona centrală a orașului 
și amenajarea parcărilor cu plată).

Reieșind din aceste considerente, sunt necesare:

- urgentarea colectării datelor pentru determinarea fluxului de călători și a costurilor reale per 
călătorie;

- capacitarea funcționarilor din structurile primăriei privind parteneriatele public-private;

- realizarea unui studiu de fezabilitate care să determine potențialul municipalității de a propune 
o ofertă atractivă pentru agenții privați, fezabilitatea încheierii unui parteneriat public-privat și 
modelul de PPP optim, în cazul în care această opțiune este fezabilă. 

Analiza comparativă a soluțiilor

Opțiunile analizate Avantaje Dezavantaje/riscuri
Modernizarea și reforma 
transportului public sub 
gestiunea primăriei 

- Majoritatea orașelor din 
vecinătate au optat pentru 
această opțiune. Respectiv, 
există multiple exemple și cazuri 
de bună practică care pot servi 
drept exemplu pentru municipiul 
Chișinău.
- Profitul încasat este colectat 
de municipalitate și investit în 
modernizarea și întreținerea 
transportului public.

- Solicită investiții majore 
și constante, iar gradul de 
îndatorare și capacitatea 
de atragere a investițiilor a 
municipalității este limitată.
- Capacitate de management și 
optimizare a costurilor redusă în 
comparație cu mediul privat.

Gestionarea serviciilor de 
transport de operatorii privați

- Mediul privat este, de regulă, 
un gestionar mai eficient 
și dispune de mai multă 
flexibilitatea operațională 
și decizională. Astfel, poate 
intervine cu schimbări mai rapid 
și eficient.
- Atragerea de noi investiții și 
experiența de management a 
mediului privat.

- Experiența și capacitate de 
desfășurarea a parteneriatelor 
public-private a autorităților 
locale este limitată. 
- Procesul de încheiere a PPP 
este îndelungat.
- Mediul privat prioritizează 
profitul. Zonele puțin accesibile 
și populate nu reprezintă o 
prioritate pentru agenții privați 
și deservirea acestora trebuie 
condiționată și subvenționată de 
către municipalitate.
- Risc de corupție.
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CONCLUZII 

Locuitorii sunt nesatisfăcuți de serviciile de transport public din municipiul Chișinău. Conform 
locuitorilor, transportul public este insuficient, supraaglomerat, circulă neregulat și incomod. În 
consecință, numărul automobilelor private este în creștere, ceea ce determină creșterea traficu-
lui, a nivelului de poluare a mediului și a gradului de poluare fonică.

Administrația publică locală nu dispune de o viziune și o strategie pe termen lung privind evo-
luția mobilității în oraș și suburbii. Autoritățile își propun înnoirea parcului de troleibuze și auto-
buze și înlocuirea microbuzelor cu autobuze până în anul 2023. Soluția propusă însă va rezolva 
problema parțial, fără a contribui la îmbunătățirea managementului și a proceselor de gestionare 
a transportului public. 

Dezvoltarea rețelei de transport public solicită investiții considerabile și o planificare strategică 
pe termen lung, fundamentată printr-un PUG. Municipalitatea are nevoie de o strategie pe ter-
men lung, care să seteze obiectivele de dezvoltare a transportului public, modalitățile de sporire 
a calității și confortului unităților de transport, de îmbunătățire a managementului transportului 
și de optimizare a costurilor printr-o viziune comună, intens discutată și mediatizată, precum și 
să stabilească prioritățile și obiective măsurabile și responsabilități clare.

Administrația publică locală poate face investiții directe în infrastructura de transport sau poate 
implica agenții economici prin intermediul parteneriatelor public-private. Modernizarea trans-
portului public este costisitoare și solicită expertiză tehnică și management eficient. Parteneri-
atele public-private reprezintă o alternativă pentru autorități de a atrage investiții și un mana-
gement mai eficient al transportului public. Colaborarea cu agenții privați trebuie să se realizeze 
în conformitate cu obiectivele strategice ale municipalității pentru transportul public și în baza 
unui contract care să prevadă clar obligațiile și responsabilitățile părților, inclusiv durata contrac-
tului, condițiile de stimulare a operatorilor privați în cazul respectării prevederilor contractuale, 
precum și sancțiunile în caz contrar. Prerogativa de planificare și coordonare a rețelei de trans-
port public, după cum denotă experiența altor țări, precum Marea Britanie, trebuie să rămână 
însă în sarcina autorităților municipale. 

Cercetarea realizată scoate în evidență că există puține modele, în special în spațiul geografic 
imediat apropiat municipiului Chișinău, de cooperare cu agenții privați în vederea gestionării 
transportului public. Parteneriatele public-private în domeniul transportului se aplică, de regulă, 
în cazul proiectelor de infrastructură (construcția drumurilor, amenajarea și întreținerea stațiilor 
etc.) și în cazul serviciilor conexe, precum taxarea electronică. Implicarea agenților privați în 
managementul unităților de transport se realizează după modelul rețelei de microbuze și este 
limitat la unele rute. Este necesară elaborarea studiilor de fezabilitate care să estimeze costurile 
și profitul rutelor de transport de diferite capacități (microbuze, autobuze mici, autobuze etc.) și 
potențialul economic de cooperare cu agenții privați.

În analiza opțiunilor de dezvoltare a rețelei de transport public municipalitatea trebuie să asigure 
implicarea locuitorilor prin sondaje, dezbateri publice și alte mijloace de consultare a cetățenilor.
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RECOMANDĂRI 

Transportul public din municipiul Chișinău necesită planificări strategice, investiții majore și un 
management eficient pentru a asigura un nivel sporit al calității serviciilor prestate. „Soluția exis-
tentă”, în lipsa unei strategii de mobilitate și a unor investiții continue, va contribui la atenuarea 
efectelor negative, însă nu va reuși să rezolve problema în întregime.

Pentru dezvoltarea rețelei de transport și îmbunătățirea managementului operatorilor, munici-
palitatea poate realiza investiții directe în infrastructura de transport sau poate implica agenți 
economici prin intermediul parteneriatelor public-private. 

Indiferent de opțiunea selectată, modernizarea și organizarea transportului public trebuie să se 
realizeze în baza unei strategii pe termen mediu și lung care să stabilească viziunea municipalită-
ții și să ofere un suport în procesul decizional. Strategia trebuie să se bazeze pe date și prognoze 
privind fluxul de pasageri în municipiul Chișinău și să fie completată de o serie de măsuri urbane: 
respectarea normativelor urbanistice, asigurarea infrastructurii necesare (inclusiv benzi separa-
te pentru transportul public), strategii de promovare a transportului public și alternativ, crearea 
spațiilor publice și pietonale și alte măsuri care să descurajeze utilizarea automobilului personal.

Astfel, se recomandă autorităților să prioritizeze și să investească în: planificare strategică, me-
canisme de colectare a datelor, capacitare instituțională.

▪ Planificare strategică. Modernizarea și îmbunătățirea transportului public trebuie să se realize-
ze în baza unui plan de mobilitate pe termen mediu și lung, care definește viziunea strategică și 
obiectivele de dezvoltare a mobilității în municipiul Chișinău. Adoptarea unui document stra-
tegic de mobilitate ar permite municipalității să identifice principalele provocări, tendințele de 
evoluție a mobilității și să stabilească obiectivele pentru următorii ani, ceea ce va servi drept 
reper la concentrarea eforturilor și resurselor administrației locale pe dezvoltarea transportu-
lui public în Chișinău. PMUD-ul trebuie să fie consultat public începând cu etapa de definire 
a viziunii comune și corelat cu Planul Urbanistic General și alte reglementări strategice, care 
determină densitatea populației, fluxul de călători și organizarea infrastructurii rutiere. 

▪ Instituirea mecanismelor de colectare a datelor. Pentru planificarea strategică a mobilității în 
municipiul Chișinău, dar și pentru atragerea partenerilor privați, autoritatea trebuie să esti-
meze care este fluxul de călători în diferite intervale de timp, care este viteza de deplasare a 
unităților de transport, cum circulă locuitorii și alte date. Calculele în baza numărului de bilete 
asigură doar o parte din informația necesară. Se recomandă municipalității să asigure moni-
torizarea prin sistemul GPS, să implementeze în cel mai scurt timp taxarea electronică și să 
examineze modalități alternative de colectare a datelor (cu suportul operatorilor de telefonie 
mobilă, spre exemplu).

▪ Capacitare instituțională. Pentru o bună organizare și gestiune a transportului public auto-
ritatea trebuie să asigure resursele financiare și umane necesare. Inclusiv în cazul gestionării 
transportului de operatorii privați, administrația locală trebuie să dispună de capacitatea de a 
planifica și implementa parteneriate public-private, iar ulterior de a monitoriza implementarea 
acestora. Astfel, se recomandă autorității:
- să identifice resurse pentru planificarea strategică și dezvoltarea transportului public prin re-

vizuirea costului biletelor (în schimbul abonamentelor și sistemelor de plată intermodale) și 
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sporirea capacităților de atragere a investițiilor ale Direcției transport și căi de comunicație 
și ale operatorilor municipali de transport public;

- să analizeze opțiuni alternative de gestionare a transportului public prin cooperarea cu agenți 
economici privați prin intermediul parteneriatelor public-private. Pe termen scurt și mediu, 
să revadă condițiile contractuale cu operatorii de microbuze (care nu au fost actualizate din 
2005) și să instituie un mecanism de asigurare a competiției pe piață prin supunerea siste-
matică a rutelor de transport gestionate de operatorii privați licitațiilor publice;

- să investească în instruirea funcționarilor privind parteneriatele public-private și alte modele 
de cooperare cu mediul privat, precum și privind procesele consultative prin care locuitorii 
pot fi implicați în procesul de conceptualizare și luare a deciziilor privind îmbunătățirea cali-
tății transportului public-privat.

▪ Măsuri complementare. Fiabilitatea (viteza și confortul) transportului public este afectată de 
creșterea numărului de mașini private și parcarea acestora pe carosabil, care provoacă ambu-
teiaje și blochează accesul troleibuzelor pe unele benzi. Astfel, pentru a mări viteza de circu-
lație a transportului public și a asigura respectarea graficului, este necesar de adoptat măsuri 
și strategii de promovare a transportului public și alternativ și de descurajat utilizarea trans-
portului privat: benzi separate pentru transport, parcări amenajate, campanii de promovare a 
transportului public și alternativ, amenajarea infrastructurii pentru transportul alternativ ș.a.

În procesul de planificare și adoptare a deciziilor municipalitatea trebuie să asigure un nivel 
sporit de transparență și de implicare a locuitorilor pentru a se asigura că va alege opțiunea cea 
mai potrivită necesităților locuitorilor și va obține astfel suportul acestora.
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Anexa 1

https://drive.google.com/file/d/1GVt5b_HmkzcoRIqEZfABipzg8Ra_pkez/view?usp=sharing 

ANEXE
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Anexa 2

https://drive.google.com/file/d/1aTOLHuthUX-pzN90JT1TZh1mhjxxrNEb/view?usp=sharing 


