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  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 16/12 

din 25.11.2022 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului  

Contractului privind prestarea serviciilor  

de transport urban electric în municipiul Bălți 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. h) și art. 73 din Legea privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 3 alin. (1) lit. e), art. 10 și art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor 

publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002; 

În scopul implementării Proiectului „Troleibuze din Bălți” etapa II în cadrul Programului 

„Orașe verzi” a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

Având în vedere necesitatea asigurării mobilității urbane și sporirii calității serviciilor de 

transport electric urban în municipiul Bălți, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Contractului privind prestarea serviciilor de transport urban electric 

în municipiul Bălți între Consiliul municipal Bălți și Întreprinderea Municipală „Direcția 

de Troleibuze din Bălți”, având ca scop implementarea Proiectului „Troleibuze din Bălți” 

etapa II în cadrul Programului „Orașe verzi” a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (se anexează).   

2. Primarul municipiului Bălți în comun cu administratorul Întreprinderii Municipale 

„Direcția de Troleibuze din Bălți” vor definitiva și vor semna, din numele părților 

contractante, contractul indicat la pct. 1 din prezenta decizie. 

3. Se revocă:  

 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/1 din 10.10.2013 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Contractului privind prestarea serviciilor de transport public electric în 

mun. Bălți încheiat între Consiliul municipal Bălți și ÎM „Direcția de Troleibuze din 

Bălți” în cadrul Proiectului „Troleibuze pentru municipiul Bălți”; 

 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/64 din 27.03.2014 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului adițional privind modificarea Contractului privind prestarea 

serviciilor de transport public electric în mun. Bălți”; 

 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 4/74 din 27.06.2014 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului adițional la Contractul privind prestarea serviciilor de transport 

public electric în mun. Bălți”; 

 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 4/4 din 19.05.2016 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului adițional la Contractul de prestare a serviciilor de transport 

public electric în mun. Bălți”; 

 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/59 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului Adițional la Contractul de prestare a serviciilor de transport 

public electric în mun. Bălți”; 
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 decizia Consiliului municipal Bălți nr. 8/33 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului adițional la Contractul privind prestarea serviciilor de transport 

public electric în municipiul Bălți din 14.10.2013”. 

 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ 

al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru drept și disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Sergiu Burlacu 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                          Irina Serdiuc 
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Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/12 din 25.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL CONTRACTULUI 

PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT  

URBAN ELECTRIC 

ÎN MUNICIPIUL BĂLȚI 
 

între 

Consiliul municipal Bălți 

și 

Întreprinderea Municipală 

„Direcția de Troleibuze din Bălți” 
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PREAMBUL 

 

Consiliul municipiului Bălți (în continuare „Municipiul”), în persoana Dlui 

Nicolai GRIGORIȘIN, Primar al municipiului Bălți, acționând în conformitate cu art. 

14 și art.29 alin. (1)  lit. (n) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, 

și 

 

Întreprinderea Municipală "Direcția de Troleibuze din Bălți" (denumită în 

continuare „Întreprinderea”), serviciu municipal de transport public electric, care a fost 

creată și activează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în persoana  dnei 

Elena MAXIMCIUC, Director,  care activează  în conformitate cu Statutul 

Întreprinderii, 

 

desemnate în prezentul Contract separat ca „Parte” și împreună ca „Părți”; 

 

ținând cont de faptul că în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 și art. 3 alin. (1) și (2) din Legea  

serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, organizarea 

serviciilor publice de transport electric este responsabilitatea administrației publice 

locale; 

 

stabilind că semnarea prezentului contract va contribui la dezvoltarea în continuare a 

transportului public de călători în municipiul Bălți și în localitățile învecinate; 

 

stabilind că dezvoltarea transportului public de călători va crea o alternativă atractivă  

transportului personal, contribuind astfel la îmbunătățirea  siguranței circulației rutiere, 

economisirea resurselor energetice și la protecția mediului ambiant; 

 

stabilind că încheierera prezentului contract va îmbunătăți calitatea serviciilor de 

transport public, asigurând în același timp un raport corespunzător între calitatea 

serviciilor, costul acestora și puterea de cumpărare a populației municipiului Bălți; 

 

încheie prezentul contract (denumit în continuare „contract”) în următoarele condiții:



 

 

I. DISPOZIȚII DE BAZĂ 

 

Articolul 1: Scopul contractului 

 

1.1 Scopul prezentului contract este: 

 

a) Creșterea  volumului și calității serviciilor de transport public electric pentru 

satisfacerea cererii populației și crearea  condițiilor necesare pentru dezvoltarea 

economică și socială  a municipiului Bălți. 

 

b) Modernizarea infrastructurii de transport public electric în municipiul Bălți. 

 

c) Utilizarea eficientă a mijloacelor de transport  electric ce aparțin Municipiului.  

 

Articolul 2: Obiectul contractului 

 

2.1. Municipiul acordă Întreprinderii dreptul exclusiv de  prestare a serviciilor de 

transport public electric în municipiul Bălți pentru toată perioada de valabilitate a 

contractului. 

 

2.2. Municipiul stabilește rețeaua de rute și oferă Întreprinderii dreptul de prestare a 

serviciilor de transport public electric pe aceste rute, iar Întreprinderea se obligă să 

presteze aceste servicii în modul și în volumul stabilite în contract. 

 

2.3. Întreprinderea se obligă să transporte pasagerii  pe rutele stabilite, asigurând 

realizarea curselor din punctul de plecare până la punctul de sosire al rutelor, cu opriri în 

locurile și conform programului indicate în descrierea rutelor. 

 

2.4. Municipiul se obligă să achite serviciile Întreprinderii în conformitate cu prevederile 

prezentului contract. 

 

2.5. Întreprinderea se obligă să încaseze plata pentru transportarea pasagerilor și a 

bagajelor în conformitate cu tarifele stabilite anual de către Consiliul municipal. 

 

2.6. Municipiul se obligă să întrețină drumurile și stațiile în starea tehnică 

corespunzătoare necesară pentru prestarea serviciilor de transport public electric  în 

volumul și la nivelul de calitate necesar a serviciilor. 

 

2.7 Întreprinderea se obligă să întrețină mijloacele de transport, rețelele de contact și 

stațiile electrice în starea tehnică corespunzătoare, necesară pentru prestarea serviciilor 

publice de transport electric la nivelul de calitate solicitat. 

 

2.8. Municipiul se obligă să verifice respectarea de către Întreprindere a prevederilor 

prezentului contract și a prevederilor legislației în vigoare cu privire la transportul de 

pasageri și bagaje.  

 

Articolul 3: Clauze principale 
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3.1. Municipiul comandă şi achită Întreprinderii servicii de transport public electric în 

limita volumului de servicii pentru perioada de raportare (VSmdl(i)). Volumul serviciilor, 

în lei, pentru perioada de raportare (i) se stabilește prin înmulţirea distanţei parcurse de 

facto de către mijloacele de transport ale Întreprinderii în perioada de raportare, 

exprimată în kilometri (Qkm(i)), cu tariful iniţial, în lei, pentru un vehicul-km parcurs 

(Pmdl (2022)), indexat conform unui coeficient cumulativ de indexare (Kind(i)), potrivit 

următoarei formule:  

 

VSmdl(i) = Qkm(i) x Pmdl(2022) x Kind(i). 

 

3.2. Municipiul achită serviciile prin subvenționare din bugetul municipal (TBmdl). 

Subvențiile din bugetul municipal pentru perioada de raportare (i) se calculează ca 

diferență dintre volumul serviciilor (inclusiv pentru categoriile preferențiale de pasageri) 

în lei, fără TVA (VSmdl(i)), venitul Întreprinderii obținut din vânzarea biletelor în 

perioada de raportare în lei, fără TVA (VBmdl(i)) și veniturile din activități altele decât 

vânzarea biletelor pentru perioada de raportare în lei, fără TVA (VAmdl(i)), după 

următoarea formulă: 

 

TBmdl(i) = VSmdl(i) – VBmdl(i) – VAmdl(i). 

 

3.3. Categoriile de pasageri căror li se acordă dreptul la înlesnire sunt stabilite de 

legislaţia Republicii Moldova şi deciziile Consiliului municipiului Bălţi. 

 

3.4. Calculul subvențiilor din bugetul municipal (TBmdl) și a altor indicatori economico-

financiari ai contractului sunt prezentate în Anexa 1 (Exemplu). 

 

3.5 Parcursul efectiv al mijloacelor de transport ale Întreprinderii în perioada de raportare 

(Qkm(i)) se stabilește reieșind din realizarea de facto a parcursului anual planificat, 

indicat în comanda anuală de servicii (în continuare - comandă), întocmită conform 

modelului din Anexa 2. Cu excepţia anului 2022, volumul minim anual al comenzii, care 

este şi valoarea minimă admisibilă a parcursului planificat, în vehicul-km, constituie, 

pentru toată perioada de acţiune a contractului:  
 

Qkm(i) > ( 2,6 ) (doi întreg și șase zecimi) milioane 

vehicul-km în an. 

 

În 2022, din cauza incertitudinii rețelei de rute municipale, volumul minim al comenzii 

constituie: 

Qkm(2022) = 2,69 (doi întreg și șaizeci și nouă sutimi) milioane 

vehicul-km în an. 

 

Proiectul comenzii pentru anul de raportare se stabilește de către Municipiu nu mai târziu  

de 1 octombrie a anului precedent. 

 

3.6. Tariful inițial pentru un vehicul-km (Pmdl) se calculează în baza indicatorilor 

financiari inițiali ai Întreprinderii pe anul 2022, ținând cont de obligațiile Întreprinderii în 

cadrul proiectelor de investiții internaționale, conform calculului prezentat în Anexa 3 

(Exemplu), și se stabilește în valoare de: 
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Pmdl(2022) = 28,27 lei (douăzeci și opt lei douăzeci și șapte bani) 

 pentru un vehicul-km parcurs. 

 

Tariful respectiv nu include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte impozite indirecte. 

În cazul aplicării TVA și a altor impozite indirecte la  serviciile de transport public în 

perioada de valabilitate a prezentului contract, calcularea valorilor indicatorilor  

principali ai contractului, inclusiv a volumului serviciilor, veniturile din vânzarea  

biletelor, veniturile din alte activități decât vânzarea biletelor și subvențiile din bugetul 

municipal se efectuează fără calcularea TVA si a altor venituri indirecte. 

 

3.7.  Tariful inițial pe vehicul-km (Pmdl(2022)) se stabilește la semnarea contractului și 

este valabil pentru toată durata de valabilitate a contractului. Ca excepție, valoarea 

tarifului poate fi corectată în perioada dintre semnarea contractului și intrarea lui în 

vigoare, dar numai pe baza parametrilor precizați ai proiectului investițional internațional 

și a indicatorilor precizați ai prognozei din Planul corporativ al Întreprinderii. 

 

3.8. Mărimea tarifului se corectează de cel puțin o dată pe an folosind un coeficient de 

indexare cumulativ (Kind(i)). Coeficientul de indexare pentru anul de raportare (i) se 

calculează de către Întreprindere până la 1 septembrie a anului precedent, pe baza 

ultimelor date statistice disponibile, conform metodologiei prezentate în Anexa 4, și se 

prezintă Municipiului spre examinare și aprobare.  

 

 

3.9. Municipiul achită subvențiile lunar, până la data de 25 a lunii următoare după cea de 

raportare, pe baza Actului de îndeplinire a lucrărilor. Întreprinderea prezintă raportul 

lunar privind îndeplinirea comenzii până în data de 15 a lunii următoare după luna de 

raportare. Modelul  raportului privind îndeplinirea comenzii este prezentat în Anexa 5. 

Pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere la plata subvențiilor, Municipiul achită 

Întreprinderii o penalitate în cuantum de 0,1% din suma reținută. 

 

Articolul 4: Termenul de acțiune al contractului 

 

4.1. Contractul intră în vigoare la 01.01.2023. 

 

4.2. Termenul de acțiune al Contractului expiră la 31 decembrie 2031. Dacă la expirarea  

acestui termen Părţile nu semnează un contract nou, valabilitatea acestui contract se 

prelungește cu încă un an. 

4.3. Dacă Părţile au obligaţii neîndeplinite la expirarea contractului, aceste obligaţii se  

execută în totalitate după expirarea termenului de acţiune al contractului. 

 

II. COMANDA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC  

 

Articolul 5: Comanda anuală de servicii de  transport  public electric 

 

5.1 Comanda anuală de servicii de transport public electric este elaborată de Municipiu 

şi include astfel de indicatori precum: lista şi harta rutelor, lungimea fiecărei rute în km, 

viteza medie de deplasare, lista staţiilor de așteptare pe fiecare rută, orarul circulaţiei şi 

alţi indicatori, în baza cărora se calculează numărul de rute planificat şi parcursul în 

vehicul-km pentru fiecare rută ca sumă anuală şi cu defalcare pe luni. Comanda include, 
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de asemenea, prognoza numărului de călători transportaţi pe fiecare rută. Modelul 

comenzii anuale este prezentat în Anexa 2. 

 

5.2 Comanda se elaborează anual de către Primăria municipiului Bălți, cu participarea 

reprezentanţilor Întreprinderii. Valoarea indicatorilor din comandă şi parcursul anual 

planificată, în vehicul-km, se stabilesc în funcţie de: priorităţile de dezvoltare ale 

transportului public electric în municipiu, planul de dezvoltare al Întreprinderii, existenta 

şi starea mijloacelor de transport şi a infrastructurii, cererea de servicii publice de 

transport electric, şi luând în consideraţie volumul minim al comenzii anuale, în vehicul-

km, în conformitate cu clauzele p. 3.5 al prezentului contract. 

  

5.3 Proiectul comenzii pentru anul de raportare se prezintă Primăriei municipiului Bălți 

până la data de 1 septermbrie a anului precedent. După consultări, versiunea finală se 

aprobă de către Consiliul Municipal, la una din ședinţe, până la data aprobării bugetului 

municipal pentru anul următor. 

 

5.4 Dacă comanda nu se aprobă de către Consiliul Municipal până la începutul anului 

de raportare, Întreprinderea continuă să funcţioneze în anul de raportare în conformitate 

cu comanda pentru anul precedent, iar Municipiul continuă să achite serviciile, aplicând 

însă noul tarif pentru un vehicul-km parcurs, indexat conform clauzelor p. 3.8 din 

prezentul contract. 

 

5.5  Pentru discutarea îndeplinirii comenzii, Municipiul convoacă ședinţe de coordonare 

cu Întreprinderea cel puţin de două ori pe an. În cadrul ședinţelor se analizează astfel de 

chestiuni precum: motivele abaterilor parcursului de facto faţă de cel planificat, comanda 

pentru anul viitor, respectarea cerinţelor privind calitatea serviciilor, încasările de la 

vânzarea biletelor, modificările fluxului de călători şi altele. Pe lângă reprezentanţii 

Părţilor, la ședinţele de coordonare pot fi invitaţi specialiști şi reprezentanţi ai altor 

organizaţii interesate. 

 

Articolul 6. Modificarea comenzii pe parcursul anului 

 

6.1 Pe parcursul anului, parametri rutelor (harta şi lungimea rutelor, lista staţiilor, 

numărul de curse, viteza şi intervalul de circulaţie, orarul) şi, respectiv, volumul 

comenzii, în vehicul-km, pot fi modificate din iniţiativa oricărei Părţi, însă nu mai des 

decât o dată pe lună, cu acordul în scris al ambelor Părţi, cu condiţia că volumul total al 

comenzii, în vehicul-km, ca rezultat al tuturor modificărilor nu va fi mai mic decât 

nivelul minim al comenzii, stabilit în p. 3.5 al prezentului contract. 

 

6.2 Municipiul are dreptul unilateral să diminueze volumul anual al comenzii, fără 

acordul Întreprinderii, însă acesta nu trebuie să fie mai mic decât volumul minim al 

comenzii stabilit în punctul 3.5 al prezentului contract. Municipiul trebuie să înștiinţeze 

Întreprinderea în scris privind aceste modificări în comandă, cu o lună înainte de intrarea 

acestora în vigoare. 

 

6.3 În scopul evitării sancţiunilor pentru neîndeplinirea comenzii, din cauza lipsei 

resurselor, creşterea volumului comenzii, pe parcursul anului, este posibilă numai cu 

acordul scris al Întreprinderii, în funcţie de existenta şi starea mijloacelor de transport, 

infrastructura de transport şi alte resurse. 
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6.4 Parcursul nul nu se examinează ca parcursul de facto (Qkm) şi nu se achită. 

Întreprinderea poate lua călători în timpul parcursului tehnic, până la începutul şi după 

finalizarea cursei, însă este obligată să încaseze plata pentru astfel de călătorie. 

 

6.5 În cazuri excepţionale, cum sunt manifestările publice, zilele de sărbătoare, 

condiţiile climaterice nefavorabile, reparaţiile, sau situaţiile de forţă majoră, Municipiul 

poate efectua modificări pe termen scurt în parametrii rutelor. În astfel de cazuri, 

parcursul suplimentar se include în parcursul plătit, iar parcursul neefectuat nu se 

penalizează. 

 

6.6 Informarea călătorilor privind modificările pe termen scurt este obligaţia 

Întreprinderii. Întreprinderea afișează informaţia în mijloacele proprii de transport, în 

staţii, pe pagina web a Întreprinderii şi pe pagina web a Municipiului, precum şi în 

mijloacele mass-media, în funcţie de posibilităţile financiare şi tehnice. 

 

6.7 Modificarea volumului comenzii atrage după sine instantaneu modificarea 

volumului serviciilor în lei, reieșind din formula prezentată în p. 3.1 ale prezentului 

contract. 

 

Articolul 7: Executarea comenzii 

 

7.1 Întreprinderea raportează despre îndeplinirea comenzii de servicii de transport public 

electric, în raportul lunar privind executarea comenzii, întocmit conform modelului 

prezentat în Anexa 5. Printre altele, raportul conţine următorii indicatori ca: parcursul 

planificat, parcursul de facto şi abaterile parcursului de facto de la cel planificat. Raportul 

se prezintă Municipiului nu mai târziu de termenul indicat în p. 3.9 al prezentului 

contract.  

 

7.2 Parcursul lunar planificat al parcului de troleibuze se calculează reieșind din parcursul 

din comanda anuală de servicii, pentru luna corespunzătoare, corectat conform 

modificărilor introduse pe parcursul anului, în conformitate cu clauzele Articolului 6 al 

prezentului contract. Parcursul planificat nu se achită. 

 

 7.3 Parcursul lunar de facto al mijloacelor de transport (Qkm) se stabilește conform 

datelor operative executate ale Întreprinderii. Numai parcursul de facto se plătește de 

către Municipiu, conform tarifului pentru un vehicul-km în anul de raportare.  

 

7.4 Abaterile se calculează ca diferenţa dintre parcursul planificat şi cel de facto, în 

vehicul-km pentru perioada de raportare.  

 

7.5 Abaterile pozitive, calculate conform p. 7.4, se achită de către Municipiu conform 

tarifului în vigoare, în vehicul-km parcurși, dacă aceste abateri nu depășesc 2% din 

parcursul planificat. Abaterile pozitive care depășesc 2% din parcursul planificat nu se 

achită. 

 

7.6 Abaterile negative, calculate conform p. 7.4, nu se achită. Suplimentar, abaterile 

negative, dacă aceste abateri depășesc 2% din parcursul planificat, se penalizează în 

cuantum de 25% din tariful în vigoare pentru un vehicul-km, pentru fiecare vehicul-km 

parcurs neîndeplinit. Penalitatea se calculează şi se deduce în aceeași lună în care a fost 

înregistrată abaterea, prin reţinerea din suma lunară a subvențiilor. 
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7.7 Sunt scutite de penalizări toate abaterile negative care pot apărea în anul 2022 din 

cauza schimbării rețelei de rute municipale. 

 

7.8 Sunt scutite de penalizări acele abateri negative pentru care Întreprinderea nu este 

responsabilă. Astfel de abateri pot avea drept cauză: 

 

a) Blocarea circulației. 

 

b) Starea nefavorabilă a drumurilor, iluminarea insuficientă a drumurilor şi a staţiilor, 

inclusiv, necurăţarea lor de gunoi, noroi, zăpadă şi gheaţă. 

 

 c) Accidentele rutiere cu implicarea mijloacelor de transport ale Întreprinderii, în care 

șoferul Întreprinderii nu este vinovat. 

 

 d) Atacul asupra șoferului, taxatorului sau călătorilor în mijloacele de transport ale 

Întreprinderii, alte cazuri de huliganism sau infracţiuni în mijlocul de transport.  

 

e) Îmbolnăvirea sau decesul călătorului.  

 

f) Accidentarea sau nefuncţionarea reţelelor inginerești, obstacolele de neocolit în 

circulaţie, furturile sau nefuncţionarea echipamentului ingineresc.  

 

g) Utilizarea mijloacelor de transport ale Întreprinderii pentru evacuarea populaţiei. 

 

 h) Alte evenimente care nu pot fi controlate de către Întreprindere.  

 

7.9 Pentru scutirea de la plata penalităţilor, Întreprinderea anexează la raportul lunar o 

Cerere de scutire de la plata penalităţilor, în formă liberă, indicând numărul de vehicul-

km pentru care se cere scutirea de la plată şi se anexează documentele care confirmă că 

Întreprinderea nu este responsabilă pentru incidentul care a cauzat neîndeplinirea 

comenzii. Decizia de scutire de penalitate se aprobă de către Municipiu pe baza 

verificării documentare. Întreprinderea poate contesta decizia negativă a Municipiului în 

modul stabilit în prezentul contract.  
 

7.10 Dacă nivelul abaterilor negative depășește 5% de la parcursul planificat, Municipiul, 

în calitate de proprietar, trebuie să abordeze problema calităţii managementului în 

Consiliul de Administraţie al Întreprinderii. Cuantumul total al abaterilor negative se 

analizează de către Municipiu o dată în jumătate de an, pe baza datelor sumare din 

rapoartele lunare privind realizarea comenzii. 

 

7.11 Municipiul asigură controlul asupra parcursului de facto în vehicul-km în baza 

verificărilor aleatorii ale datelor dispeceratelor Întreprinderii. Penalitatea pentru fiecare 

caz înregistrat de depășire a parcursului raportat faţă de parcursul verificat constituie 

1.000 (una mie) lei, iar cuantumul penalităţilor, în luna de raportare se deduce din suma 

subvențiilor. Parcursul de facto acceptat spre plată este corectat cu valoarea devierilor 

dintre datele raportare și cele verificate. 

 

7.12 La solicitarea Municipiului, Întreprinderea trebuie să monteze, din cont propriu, 

receptoare de sisteme de navigaţie prin satelit în fiecare mijloc de transport, și să monteze 
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la reprezentantul autorizat al Municipiului un sistem de urmărire a receptoarelor de 

sisteme de navigaţie și de măsurare a parcursului. După instalarea acestui sistem, 

parcursul de facto acceptat spre plată trebuie să corespundă indicaţiilor sistemului de 

urmărire și măsurare a parcursului. 

 

III. VOLUMUL  ȘI ACHITAREA SERVICILOR 

 

Articolul 8: Volumul serviciilor 

 

8.1 Volumul serviciilor de transport public se stabilește prin înmulţirea parcursului de 

facto al mijloacelor de transport cu tariful iniţial pentru un vehicul-km, corectat cu 

coeficientul de indexare, conform definiţiilor şi formulelor de calcul prezentate în 

Articolul 3 al prezentului contract.  

 

8.2 Calcularea volumului serviciilor se efectuează de către Întreprindere lunar şi se 

prezintă Municipiului în formă de raport lunar privind îndeplinirea comenzii serviciilor 

de transport public, modelul căruia este prezentat în Anexa 5. 

 

Articolul 9: Achitarea serviciilor 

 

9.1 Municipiul achită serviciile de transport lunar, prin subvenționare din bugetul 

municipal, în două tranșe, incluzând avansarea în mărime de 50 % (cincizeci procente) 

din volumul aprobat al planului lunar de finanțare a serviciilor comandate. Achitarea 

sumei rămase se efectuiază în baza documentelor şi conform procedurii indicate în p. 3.9 

al prezentului contract. 

 

9.2 Dacă Municipiul nu are obiecţii la calculul sumei subvențiilor, subvenționarea pentru 

luna de raportare se efectuează în contul bancar al Întreprinderii în termenii prevăzuţi în 

p. 3.9 al prezentului contract. În cazul în care există obiecţii, termenul de plată se 

prelungește până în ultima zi a lunii următoare lunii de raportare.  

 

9.3 Municipiul prezintă Întreprinderii obiecţiile asupra calculului sumei subvențiilor, în 

scris, cu indicarea sumei corectate, în formă de Notă privind suma subvențiilor aprobate 

către plată. Dacă Întreprinderea nu este de acord cu suma corectată a subvențiilor, aceasta 

poate contesta calculul în modul stabilit de contract pentru soluţionarea litigiilor.  
 

Articolul 10: Subvenții din bugetul municipal 

 

10.1 Subvențiile din bugetul municipal se calculează ca diferenţa dintre volumul 

serviciilor, veniturile Întreprinderii din vânzarea biletelor şi veniturile din activităţile 

Întreprinderii altele decât vânzarea biletelor, conform definiţiilor şi formulelor prezentate 

în Articolul 3 al prezentului contract.  

 

10.2 Calcularea sumei subvențiilor se efectuează de către Întreprindere lunar şi se 

prezintă Municipiului în formă de raport lunar privind îndeplinirea comenzii serviciilor 

de transport public, conform modelului prezentat în Anexa 5. 

 

Articolul 11: Venituri din vânzarea biletelor 

 

11.1 Veniturile din vânzarea biletelor pentru perioada de raportare (VBmdl(i)) se 
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determină de facto, conform datelor evidenței contabile a Întreprinderii. 

 

11.2 Întreprinderea este obligată şi poartă răspundere pentru încasarea plătii pentru 

călătorie în volum deplin de la toţi călătorii, conform tarifelor stabilite de către Consiliul 

Municipal, cu excepţia categoriilor de călători care au înlesniri la transport, conform 

deciziilor Consiliului Municipal. 

 

11.3 Întreprinderea încasează plata pentru călătorie prin vânzarea biletelor. Tarifele se 

stabilesc de Municipiu. Modificarea tarifelor se efectuează după necesitate, la inițiativa 

oricărei Părți. 

 

11.4 Întreprinderea poartă răspundere pentru imprimarea, evidența şi distribuirea 

biletelor, şi încasează toate veniturile din vânzarea biletelor. Întreprinderea organizează 

vânzarea biletelor în locurile convenabile pentru călători, inclusiv în mijloacele de 

transport în timpul călătoriei, în chioșcurile proprii de vânzare a biletelor, precum şi prin 

terţe întreprinderi şi organizaţii. În măsura implementării sistemului de vânzări digitale, 

vânzarea biletelor electronice trebuie să fie disponibilă în terminalele de autodeservire 

(E-tiket), pe pagină proprie web, aplicații mobile specializate, precum și prin 

întreprinderi și organizații terțe. 

 

11.5 Întreprinderea asigură controlul propriu asupra îndeplinirii obligaţiilor funcționale 

de serviciu de către angajații ce deservesc troleibuzele, care sunt obligaţi să ţină evidenţa 

biletelor vândute în borderoul de evidenţă al biletelor. 

 

11.6 Până la introducerea sistemului electronic de bilete și pentru a ține evidența 

corectă a traficului de pasageri, Întreprinderea oferă categoriilor de călători cu înlesniri la 

transport, bilete unice, similare cu biletele pentru călătoria cu plată, însă pe care nu se 

indică preţul biletului şi se deosebesc prin culoare. Taxatorii ce deservesc troleibuzele 

sunt obligaţi să ţină evidenţa biletelor oferite călătorilor cu înlesniri la transport în 

borderoul de evidenţă al biletelor. 

 

11.7 Întreprinderea se obligă să prefecționeze sistemul de bilete, să elaboreze și să 

înainteze Primăriei municipiului Bălți propuneri pentru implementarea unui sistem 

flexibil de vânzare a biletelor și abonamentelor până la data de 01 ianuarie 2024. În anii 

următori, Întreprinderea poate înainta propuneri privind costul biletelor și abonamentelor 

Primăriei municipiului Bălți concomitent cu proiectul Comenzii anuale a serviciilor de 

transport public electric. 

 

11.8 Întreprinderea, cu sprijinul Municipiului, va întreprinde măsuri pentru 

implementarea  sistemului electronic de bilete. Implementarea sistemului electronic de 

bilete va avea loc nu mai târziu de 01 ianuarie 2025. 

 

11.9 Controlul asupra încasării corecte și în volum deplin a plătii pentru călătorie este 

competenţa Municipiului. Controlul se efectuează de către reprezentanţii autorizaţi ai 

Municipiului, inclusiv din rândul antreprenorilor privaţi, prin verificări neanunţate. 

Frecvenţa şi aria verificărilor se stabilește de către Municipiu în mod unilateral. Pentru 

fiecare caz înregistrat de neîncasare a plăţii pentru călătorie, Întreprinderea este 

penalizată cu o amendă de 1.000 (o mie) lei. Suma totală a amenzilor se calculează de 

către Municipiu lunar, pe baza rapoartelor individuale ale controlorilor şi se reţine din 

suma subvențiilor Întreprinderii pentru luna respectivă. Raportul sumar al penalităţilor 
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aplicate se transmite Întreprinderii ca anexă la Nota privind suma subvențiilor acceptate 

pentru plată, menţionată în p. 9.3 al prezentului contract. 

 

11.10 Calculularea veniturilor din vânzarea biletelor este prezentată în raportul lunar 

privind îndeplinirea comenzii, modelul  căruia este prezentat în Anexa 5. 

 

11.11 Implementarea Sistemului Automatizat de Evidență a Plății pentru Călătorie 

(SAEPC) prin implicarea unei instituții terțe, atrage încheierea unui acord suplimentar cu 

operatorul (SAEPC) și modificarea  prevederilor prezentului Contract, reglementând, 

inclusiv, modalitatea de evidență a biletelor vândute. 

 

Articolul 12: Venituri din activități altele decât vânzarea biletelor 

 

12.1 Veniturile din activități altele decât vânzarea biletelor se stabilesc de facto, 

conform datelor evidenței contabile a Întreprinderii. Venitul din activități altele decât 

vânzarea biletelor reprezintă venituri din activitățile de bază indicate în Statutul 

Întreprinderii, altele decât veniturile din vânzarea de bilete și abonamente de călătorie. 

 

12.2 Calculularea veniturilor din activități altele decât vânzarea biletelor se prezintă în 

raportul lunar privind îndeplinirea comenzii, modelul căruia este prezentat în Anexa 5. 

 

Articolul 13: Cerințe față de gestionarea financiară a Întreprinderii 

 

13.1 Pentru fiecare perioadă de raportare, volumul total al cheltuielilor Întreprinderii nu 

poate depăși volumul total al serviciilor de transport public electric (VSmdl(i)) calculat 

conform formulei din p. 3.1 al prezentului contract.  

 

13.2 Actualul Plan de dezvoltare corporativă pentru 2014-2024 necesită a fi actualizat și 

aprobat de Consiliul de Administrație al Întreprinderii în termen de 90 zile de la intrarea 

în vigoare a prezentului Contract. Începând cu anul 2025, pentru îndeplinirea prevederilor 

p. 13.1 din prezentul Contract, precum și pentru planificarea eficientă a veniturilor, 

cheltuielilor și a altor aspecte ale activităților sale, Întreprinderea trebuie să elaboreze un 

Plan de dezvoltare corporativă pentru zece ani, în baza căruia se întocmesc planuri anuale 

de activitate. 

 

13.3 Municipiul verifică îndeplinirea cerinţei din p. 13.1 al prezentului contract pe baza 

rapoartelor financiare trimestriale şi anuale întocmite de către Întreprindere, conform 

cerinţelor legislaţiei în vigoare, precum şi pe baza rapoartelor financiare anuale care au 

fost supuse verificărilor de audit. 

 

13.4 Municipiul, prin reprezentanţii săi în Consiliul de Administrație al Întreprinderii, 

trebuie să includă cerinţa privind rezultatul financiar obligator, prevăzut în p. 13.1, în 

contractual individual de muncă al Directorului Întreprinderii.  
 

13.5 În cazul încălcării cerinţei prevăzute în p. 13.1 al prezentului contract, Municipiul 

poate aplica sancţiuni faţă de Întreprindere, la discreţia sa.  
 

13.6 Întreprinderea trebuie să tindă să minimalizeze subvențiile din bugetul municipal 

din contul creșterii veniturilor din vânzarea biletelor şi din activităţi altele decât vânzarea 

biletelor. Întreprinderea creşte veniturile din vânzarea biletelor din contul creșterii 

numărului de călători pe rutele existente, în rezultatul îmbunătăţirii calităţii deservirii, 



15 

 

 

precum şi prin creşterea colectării plăţilor pentru călătorie din numărul existent de 

călători în rezultatul diminuării numărului călătorilor fără bilet.  

 

13.7 Întreprinderea  trebuie să tindă la optimizarea cheltuielilor, incluzând, dar fără a se 

limita la, îmbunătățirea și modernizarea statelor de personal, implementarea tehnologii de 

economisire a energiei, metodelor moderne de gestionare a procesului de producție și 

îmbunătățirea sistemului de vânzare a biletelor. 

 

13.8 Municipiul trebuie să tindă la minimalizarea subvențiilor către Întreprindere din 

contul creșterii veniturilor Întreprinderii din vânzarea  biletelor. Municipiul contribuie la 

creșterea veniturilor Întreprinderii din vânzarea biletelor prin creșterea numărului de 

pasageri pe rutele existente ale Întreprinderii, în rezultatul gestionării eficiente a 

transportului public municipal, incluzând, dar fără a se limita la: raționalizarea rețelei de 

rute, reducerea numărului de rute dublate de alte tipuri de transport, creșterea tarifelor 

pentru călătorie, reducerea categoriilor de călători care beneficiază de înlesniri, dar ținând 

cont de politica socială a Municipiului. 
 

IV. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

Articolul 14 : Infrastructura de transport 

 

14.1 Municipiul se obligă să construiască, să instaleze şi să menţină drumurile, 

iluminarea, staţiile terminus şi intermediare, din perimetrul rutelor Întreprinderii, în starea 

tehnică necesară pentru prestarea serviciilor de transport public electric, în volumul şi la 

nivelul de calitate necesar, conform clauzelor prezentului contract.  

14.2 În cazul abaterilor negative de la Comanda serviciilor de transport public electric, 

legate de starea necorespunzătoare a drumurilor şi a iluminării, aceste abateri nu atrag 

după sine aplicarea penalităţilor prevăzute în p. 7.6 al prezentului contract.  

 

14.3 Întreprinderea se obligă să întreţină, din cont propriu, reţeaua electrică de contact, 

staţiile de tracţiune şi altă infrastructură electrică, în perimetrul rutelor sale, în starea 

tehnică necesară pentru prestarea serviciilor de transport public electric, în volumul şi la 

nivelul de calitate necesar, conform clauzelor prezentului contract. 

 

 14.4 Municipiul informează Întreprinderea, cu cel puţin 48 ore înainte, privind reparaţiile 

planificate (cu indicarea locului şi duratei) în perimetrul infrastructurii de transport 

utilizate. Întreprinderea introduce modificările necesare în itinerarul şi orarul rutelor şi le 

coordonează cu Municipiul, conform procedurilor descrise în articolul 6 al prezentului 

contract. Modificările coordonate sunt excluse de sub acţiunea clauzelor prezentului 

contract privind penalizările pentru nerespectarea parcursului. Modificarea itinerarului 

rutelor şi a curselor din cauza lucrărilor neplanificate sau neanunţate, organizate de către 

Municipiu, de asemenea, nu atrag după sine aplicarea sancţiunilor.  

 

14.5 Întreprinderea informează Municipiul, cu cel puţin 48 ore înainte, privind lucrările 

planificate în reţeaua infrastructurii electrice de contact, în perimetrul infrastructurii 

utilizate, care pot influenţa circulaţia transportului în municipiu, cu indicarea locului şi 

duratei estimative de timp. Întreprinderea înștiinţează Municipiul, cu cel puţin 2 ore 

înainte, privind lucrările neplanificate, cum sunt înlăturarea defecţiunilor în reţeaua 

electrică de contact sau evacuarea mijloacelor de transport defectate, cu indicarea locului 

şi duratei estimative de timp. 
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Articolul 15: Mijloacele fixe ale Întreprinderii 
 

15.1 Pentru îndeplinirea comenzii anuale a serviciilor de transport public electric, 

Întreprinderea utilizează mijloacele de transport, depoul, imobilele administrative, 

reţelele electrice de contact, staţiile de tracţiune şi alte mijloace fixe. 

 

 15.2 Toate mijloacele fixe care se află la balanţa Întreprinderii la data semnării 

prezentului contract sunt proprietate a Municipiului, transmise Întreprinderii în gestiune 

economică cu drept de administrare pe toată perioada de valabilitate a contractului.  

 

 15.3 Mijloacele de transport noi, procurate în cadrul proiectulor internaţionale de 

investiţii, inclusiv troleibuzele cu podeaua joasă, utilajul pentru staţiile de tracţiune şi alte 

mijloace fixe, sunt proprietate a Întreprinderii pentru toată perioada de valabilitate a 

prezentului contract.  

 

15.4 Întreprinderea este obligată să asigure în regim „Autocasco” (împotriva pierderilor, 

furtului sau răpirii) toate mijloacele de transport noi achiziţionate în cadrul proiectului 

internaţional de investiţii.  

 

15.5 Mijloacele fixe noi, achiziţionate din resurse proprii ale Întreprinderii, 

neîmprumutate, în perioada de valabilitate a prezentului contract, se transmit în 

proprietatea Municipiului, iar Municipiul le transmite în administrare înapoi 

Întreprinderii. Prevederea din p. 15.4 privind asigurarea obligatorie a mijloacele de 

transport în regim „Autocasco” nu se aplică mijloacelor fixe, achiziţionate din resursele 

proprii ale Întreprinderii. 

 

 15.6 În fiecare perioadă de raportare, Întreprinderea este obligată să utilizeze toate 

resursele financiare libere, rămase după acoperirea cheltuielilor curente, dobânzilor 

pentru împrumut şi a părţii curente a sumei de bază a împrumutului pentru perioada de 

raportare, pentru înnoirea mijloacelor sale fixe, în special pentru achiziţia noilor mijloace 

de transport  și bazei tehnico-materiale pentru vânzarea biletelor electronice.  

 

15.7 Întreprinderea se obligă să exploateze şi să întreţină cu diligenţă, pe cont propriu, în 

starea tehnică necesară toate mijloacele fixe aflate în bilanţul său. Întreprinderea poartă 

răspundere deplină pentru defecţiunile mijloacelor fixe în rezultatul încălcării 

standardelor de exploatare şi din neglijenţă.  

 

15.8 Întreprinderea prestează servicii de transport public electric exclusiv cu mijloacele 

de transport transmise în administrare de către Municipiu şi mijloacele de transport noi 

achiziţionate conform proiectului internaţional de investiţii. 

 

15.9 Întreprinderea asigură corespunderea mijloacelor de transport standardelor generale 

şi cerinţelor stabilite de actele normative în vigoare care reglementează domeniul 

transportului public, precum şi regulile securităţii circulaţiei rutiere şi de protecţie a 

mediului ambiant. 

 

Articolul 16: Administrarea transportului urban 

 

16.1 Municipiul asigură administrarea  eficientă a transportului public în municipiul 
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Bălți prin ajustarea periodică a rețelei de rute aplicând modelarea transportului și 

acordând prioritate transportului electric acolo unde este posibil. 

 

16.2 Pentru gestionarea eficientă a transportului public, Municipiul se obligă, acolo unde 

este posibil și întemeiat: 

 

a)        Să excludă dublarea rutelor de  troleibuz, autobuz și maxi-taxi; 

 

b) Să amenajeze pe rutele transportului public electric benzi separate „BUS” pentru 

asigurarea circulaţiei libere a transportului public electric pe aceste benzi. 

 

c) Să asigure interzicerea parcării pe carosabil de-a lungul traseului rețelei și controlul 

respectării  regulilor de parcare pe străzile municipiului; 

 

d) Să acorde prioritate deplasării troleibuzelor la intersecții sau în traficul rutier; 

 

e) Să informeze structurile de stat competente privind acţiunile șoferilor care 

împiedică circulaţia transportului public electric, precum şi a șoferilor care parchează 

mijloace de transport în locuri nepermise, pe perimetrul traseelor transportului public 

electric, inclusiv în locurile pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor. 

 

f) Să întreprindă măsuri pentru restricționarea circulației în centrul municipiului a 

transportului interurban și suburban de pasageri și limitarea deplasărilor cu transportul 

personal  în zonele supraîncărcate ale orașului; 

 

g) Să asigure condiții pentru libera circulație a transportului public electric, precum și 

să reducă la minimum blocarea circulației în cazul organizării manifestațiilor publice; 

 

h) Să întreprindă  alte măsuri, după caz. 
 

V. ASIGURAREA CALITĂȚII SERVICIILOR 
 

Articolul 17: Cerințe față de mijloacele de transport 

 

17.1 Pentru prestarea serviciilor de transport public electric Întreprinderea utilizează 

numai mijloacele de transport care sunt înregistrate pe numele acesteia, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi care corespund cerinţelor tehnice stabilite de 

legislaţie.  

 

17.2 Pentru troleibuze, Întreprinderea respectă cerinţele de exploatare a utilajului electric 

stabilite de legislaţie, precum şi elaborează reguli proprii adiţionale, după necesitate.  

 

17.3 În cazul accidentării mijlocului de transport emis pe rută, Întreprinderea asigură 

transbordarea gratuită a călătorilor în alt mijloc de transport.  

 

17.4 La planificarea ieșirii pe rută a mijlocului de transport, Întreprinderea trebuie să ţină 

cont de confortul călătorilor de aflare şi deplasare în interiorul mijlocului de transport, 

având în vedere cerinţele privind capacitatea de îmbarcare stabilite de uzina producătoare 

a mijlocului de transport.  
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17.5 Echiparea mijloacelor de transport ale Întreprinderii trebuie să includă:  

 

а) Instalaţii pentru informarea călătorilor, inclusiv, informarea audio şi video.  

 

b) Podea joasă pentru asigurarea persoanelor cu deficienţe locomotorii, femei însărcinate 

şi persoane cu copii mici (inclusiv cu cărucioare pentru copii), precum şi pentru 

îmbarcarea mai ușoară în transport a tuturor categoriilor de călători - pentru mijloacele de 

transport noi. 

 

 c) Trusă medicală şi stingătoare, care trebuie să corespundă cerinţelor de echipare şi 

tehnice minime, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

 d) Amenajare şi dotare interioară corespunzătoare.  

 

e) Aspect curat al caroseriei şi salonului.  

 

f) Temperatură optimală a aerului.  

 

g) Nivel scăzut al zgomotului şi a vibraţiei.  

 

h) Iluminare corespunzătoare a salonului  

 

i) Dispozitive care asigură citirea, vânzarea și/sau validarea biletelor electronice digitale 

din momentul implementării sistemului electronic de bilete. 

 

Articolul 18: Securitatea călătorilor 
 

18.1 Întreprinderea poartă răspundere pentru securitatea călătorilor săi şi asigură 

respectarea regulilor circulaţiei rutiere, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare cu 

privire la normele de protecţie a sănătăţii şi a securităţii călătorilor.  

 

18.2 Pentru fiecare mijloc de transport utilizat pentru prestarea serviciilor Întreprinderea 

procură o poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de 

autovehicule, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.  

 

18.3 Întreprinderea poartă răspundere faţă de persoanele afectate pentru toate obligaţiile 

care rezultă din acţiunile de judecată pierdute, în conformitate cu legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova. 

 

 18.4 În scopul creșterii nivelului de securitate al călătorilor, Întreprinderea trebuie să 

realizeze toate măsurile necesare pentru diminuarea numărului accidentelor în care sunt 

implicate mijloacele sale de transport. 

 

Articolul 19: Informații privind serviciile 

 

19.1 Pentru informarea efectivă a călătorilor privind serviciile prestate Întreprinderea: 

 

 a) Prezintă informaţia despre harta şi itinerarul rutelor, în conformitate cu comanda 

anuală de servicii de transport public electric, utilizând în acest scop toate mijloacele de 

comunicare accesibile pentru călători: panourile mijloacelor de transport şi ale staţiilor, 
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linia telefonică informativă, pagina web proprie, mass-media şi alte mijloace de 

informare. 

 

 b) Asigură șoferii, taxatorii şi alţi angajaţi ai săi cu legitimaţii care conţin denumirea 

Întreprinderii, fotografia angajatului, cu indicarea numelui, funcţiei în Întreprindere. 

 

 c) Afișează la vedere în mijloacele de transport şi în alte locuri de prestare a serviciilor, 

informaţia privind modalitatea de transportare a călătorilor şi a bagajelor, modalitatea de 

utilizare a biletelor, plata pentru călătorie (tariful), modalitatea de acordare a înlesnirilor 

la transport şi modalitatea de control a transportului călătorilor, precum şi alte condiţii 

privind utilizarea serviciilor de transportul public electric.  

 

d) Asigură în salon informarea audio şi, după posibilităţi, video privind opririle pe ruta de 

circulaţie a mijlocului de transport.  

 

19.2 Întreprinderea se obligă să elaboreze Planul anual de marketing, în care trebuie să 

fie incluse toate măsurile de promovare a serviciilor de transport public electric pentru 

perioada corespunzătoare, precum şi bugetul detaliat pentru realizarea planului.  

 

19.3 Întreprinderea este obligată să rezerve mijloace financiare pentru elaborarea paginii 

web proprii, Planului de marketing şi realizarea altor măsuri de informare a călătorilor.  
 

Articolul 20. Examinarea sugestiilor și reclamațiilor 

 

20.1 Întreprinderea se obligă să afișeze pe pagina web proprie, la vedere informaţia 

privind modalitatea de transmitere a sugestiilor şi reclamaţiilor, inclusiv numărul de 

telefon al liniei fierbinţi prevăzute în p. 20.3, în locurile accesibile pentru călători, 

inclusiv în mijloacele de transport şi la staţii. Întreprinderea trebuie să înregistreze toate 

sugestiile şi reclamaţiile în Registrul de evidentă al sugestiilor şi reclamaţiilor.  

Reclamațiile și sugestiile pasagerilor, îndreptate prin pagina web, se înregistrează în 

Registrul electronic al Întreprinderii. 

 

20.2 Întreprinderea se obligă să răspundă în scris la toate sugestiile şi reclamaţiile 

călătorilor în termen de 5 zile din momentul recepţionării lor.  

 

20.3 Întreprinderea se obligă să înfiinţeze un Centru informațional de suport (Call-centru) 

în prin care personalul instruit va răspunde la solicitările, sugestiile şi reclamaţiile 

călătorilor, de la ora 08:00 până la 20:00 în zilele lucrătoare şi cu serviciu de auto-

informare în zilele de odihnă. 

 

 20.4 Întreprinderea este obligată să generalizeze şi să analizeze datele privind sugestiile 

şi reclamaţiile recepţionate, cu scopul de a implementa sugestiile parvenite şi a înlătura 

motivele reclamaţiilor.  

 

20.5 Întreprinderea prezintă Municipiului un Raport lunar privind sugestiile şi 

reclamaţiile călătorilor şi măsurile întreprinse, nu mai târziu de data de 10 a lunii 

următoare lunii de raportare. Municipiul examinează rapoartele lunare şi întreprinde 

măsurile necesare, la discreţia sa, inclusiv planifică verificări inopinate a calităţii 

serviciilor, în conformitate cu prevederile Articolului 21 a prezentului contract.  
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20.6 Dacă sugestiile şi reclamaţiile privind activitatea Întreprinderii parvin direct la 

Municipiu, Municipiul poate cere Întreprinderii explicaţii în scris privind cauzele şi 

măsurile întreprinse în termen de 2 zile din data recepţionării. 
 

Articolul 21: Indicatorii calității 

 

21.1 Municipiul poate desfășura verificări neanunţate ale calităţii serviciilor de transport 

public prestate de către Întreprindere, pentru următorii indicatori ai calităţii: 

 

 а) Curăţenia, regimul de temperatură, iluminarea, nivelul de zgomot şi vibraţie, 

accesibilitatea informaţiei în mijloacele de transport. 

 

 b) Respectarea orarului rutei, vitezei medii de circulaţie pe rută, siguranța transportării.  

 

c) Politeţea, amabilitatea şi comunicabilitatea șoferilor şi taxatorilor.  

 

d) Alţi indicatori.  

 

21.2 Lista indicatorilor calităţii verificaţi şi estimativ semnificaţia fiecărui indicator de 

calitate trebuie să fie coordonate cu Întreprinderea până la începutul anului de raportare, 

separat pentru mijloacele de transport noi şi vechi.  

 

21.3 Pentru fiecare caz înregistrat de nerespectare a indicatorilor calităţii Municipiul 

penalizează Întreprinderea cu 1.000 (una mie) lei. Suma totală a penalităţilor pentru o 

lună se reţine din suma subvențiilor pentru luna de raportare. Întreprinderea poate 

contesta penalităţile în modul stabilit în contract privind soluţionarea litigiilor.  

 

21.4 Municipiul poate elabora metodologia de evaluare şi periodic să evalueze, prin 

sondaje de opinie, nivelul indicelui satisfacţiei faţă de calitatea serviciilor prestate de 

către Întreprindere. Municipiul poate întreprinde măsuri de corectare, la discreţia sa. 

 

VI. DISPOZITII FINALE 

Articolul 22: Raportarea și auditul 

 

22.1 Întreprinderea este obligată să prezinte Municipiului următoarele rapoarte: 

 

 а) Raport lunar de îndeplinire a comenzii serviciilor de transport public electric conform 

modelului din Anexa 5, în termenul indicat în p. 3.9 al prezentului contract. 

 

 b) Raport lunar privind sugestiile şi reclamaţiile primite şi măsurile întreprinse, până la 

data de 10 a lunii următoare.  

 

c) Raport trimestrial privind indicatorii economico-financiari ai Întreprinderii, conform 

structurii prezentate în Anexa 1, până la ultima zi a primei luni următoare după trimestru.  
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d) Raportul financiar trimestrial al întreprinderii, precum și raportul privind formularul 

5C, care se prezintă Biroului Național de Statistică – până în ultima zi a primei luni 

următoare trimestrului de raportare. 

 

e) Raportul anual privind indicatorii economico-financiari de bază ai Întreprinderii, în 

formă liberă, cu indicarea numărului de rute, parcursului, vitezei medii de circulaţie, 

numărul de călători, veniturilor din vânzarea biletelor şi altor venituri, sumelor 

subvențiilor şi altor indicatori, comparând datele planificate cu cele de facto, până la 1 

martie a anului ce urmează după anul de raportare.  

 

f) Raportul anual financiar al Întreprinderii, până la 31 mai care urmează după anul de 

raportare.  

 

g) Raportul anual privind controlul de audit al raportului financiar anual al Întreprinderii, 

achitat din contul Întreprinderii, până la 1 iulie a anului următor. Selectarea companiei de 

audit trebuie să fie obligator aprobată de Municipiu, în scris. 

 

h) Extrasul din contul curent generalizat al Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, și după 

necesitate, la cererea Municipiului. 

Articolul 23: Modificarea contractului 

 

23.1 În cazul în care unele prevederi ale prezentului Contract contravin legislației 

Republicii Moldova sau cu deciziile autorităților administrației publice locale, în contract  

poate fi incluse modificări și completări. Aceast fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte 

clauze din  contract. 

 

23.2 Părțile modifică clauzele contradictorii ale contractului cât mai curând posibil. 

 

23.3 În cazul implementării în municipiu SAEPC prin intermediul unei terțe instituții, în 

prezentul Contract pot fi incluse modificări și completări, fără a aduce atingere volumului 

comenzii anuale de servicii și obligațiilor financiare ale Întreprinderii în proiectele 

investiționale  internaționale. 

 

23.4 La inițiativa oricărei Părți, Anexele la prezentul Contract pot fi modificate în cazul 

modificărilor semnificative în structura indicatorilor economico-financiari ai 

Întreprinderii. Modificarea anexelor nu trebuie să ducă la micșorarea valorilor minime a 

comenzii anuale de servicii stabilite în p.3.5 al Contractului. 

 

23.5 Orice modificare a contractului, cu excepția p. 6.2, este valabilă numai dacă este 

întocmită  în scris și semnată de către ambele Părți. 

 

23.6 Cu propunerile de modificare a Contractului Părțile se înștiințează reciproc: 

 

a) Nu mai târziu de, o lună înainte de termenul planificat  de modificăre a clauzelor  

contractului; 

 

b) Nu mai  târziu de, șase luni înainte de termenul planificat de modificare a clauzelor 

contractului,   dacă acestea se referă la modificarea termenului de valabilitate al  

contractului. 
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Articolul 24: Rezilierea contractului 
 

24.1 Din momentul intrării în vigoare, prezentul contract constituie actul juridic valabil 

care reglementează prestarea serviciilor publice de transport public electric în municipiul 

Bălţi.  

 

24.2 Părţile nu sunt în drept să rezilieze prezentul contract până la acoperirea în totalitate 

a datoriilor Întreprinderii pentru împrumutul de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare (BERD).  

 

24.3 După stingerea datoriei Întreprinderii pentru împrumutul de la BERD prezentul 

contract poate fi reziliat:  

 

a) La expirarea duratei de acţiuni a acestuia. 

 

 b) În caz de lichidare a Întreprinderii.  

 

c) Cu acordul în scris al Părţilor privind încetarea înainte de termen a acţiunii prezentului 

contract în legătură cu semnarea unor acorduri noi. 

 

d) La cererea Municipiului, dacă Întreprinderea mai mult de două ori în același an, 

încalcă clauzele contractului şi a anexelor acestuia, şi, dacă după înștiinţare, aceste 

încălcări nu se înlătură.  

 

e) La cererea Municipiului, dacă Întreprinderea stopează în totalitate sau parţial 

deservirea curselor pe rutele existente pentru o perioadă mai mare de șapte zile, din cauza 

cărora apar consecinţe semnificative, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră.  

 

f) La cererea Întreprinderii, dacă Municipiul în mod regulat în perioada de raportare nu 

îndeplinește obligaţiile stabilite în prezentul contract (plata subvențiilor, investiţii în 

întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii şi altele), care pot fi considerate condiţii pentru 

îndeplinirea neadecvată sau necalitativă a obligaţiilor Întreprinderii.  

 

g) În alte circumstanţe prevăzute de legislaţie. 

 

Articolul 25: Soluționarea litigiilor 

 

25.1 Părţile soluţionează toate litigiile şi divergenţele, care apar în perioada îndeplinirii 

prezentului contract, prin negocieri, cu acordul benevol. Apariţia litigiului sau a 

divergenţelor trebuie consemnată în scris, cu informarea celeilalte Părţi.  

 

25.2 Părţile vor întreprinde toate măsurile rezonabile pentru aplanarea extrajudiciară a 

divergentelor. Se consideră că, toate măsurile de aplanare extrajudiciară au fost epuizate, 

dacă procedura de soluţionare a litigiilor descrisă în p. 25.1 nu s-a soldat cu rezultate 

reciproc acceptabile în termen de două luni de la data înștiinţării oficiale a celeilalte Părţi 

despre apariţia litigiului. După această dată, partea afectată poate transmite litigiul pentru 

soluţionare instanţelor judecătorești din Republicii Moldova, în conformitate cu normele 

procedurale.  

 

25.3 Valabilitatea contractului nu poate înceta în perioada de soluţionare a litigiului, atât 
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prin procedură extrajudiciară, cât şi în instanţele de judecată.  

 

25.4 Legislaţia aplicabilă prezentului contract este legislaţia Republicii Moldova.  
 

Articolul 26: Forța majoră 
 

26.1 Părţile sunt obligate să îndeplinească toate clauzele prezentului contract, cu excepţia 

cazurilor când îndeplinirea contractului este împiedicată de situaţii de forţă majoră. 

 

 26.2 La survenirea situaţiei de forţă majoră, partea afectată: 

 

 a) Va înștiinţa cu promptitudine, cât mai curând posibil, cealaltă parte despre survenirea 

situaţiei de forţă majoră cu confirmarea în scris a înștiinţării în 48 ore. Comunicarea 

verbală va fi confirmată de o notificare în scris în decurs de 48 de ore. 

 

 b) Va întreprinde fără întârziere toate măsurile rezonabile pentru ameliorarea şi 

remedierea consecinţelor situaţiei survenite. Fiecare parte răspunde pentru ameliorarea şi 

remedierea consecinţelor în domeniul pe care îl administrează conform clauzelor 

prezentului contract. 

 

 c) Va relua executarea în deplină măsură a obligaţiilor sale, imediat ce acest lucru va 

deveni posibil, şi va prezenta cu promptitudine un aviz scris despre reluarea activităţii.  

 

26.3 La solicitarea celeilalte Părţi, partea afectată va prezenta, cât de curând posibil, un 

certificat care să confirme survenirea situaţiei de forţă majoră, emis de autoritatea 

competentă pentru certificarea unor astfel de evenimente.  

 

26.4 Părţile estimează pierderile generate în legătură cu situaţia de forţă majoră, precum 

şi ameliorarea şi remedierea consecinţelor acesteia şi efectuează compensarea reciprocă 

privind obligaţiile financiare neachitate. Eventualele litigii şi divergenţe se soluţionează 

conform procedurii descrise în Articolul 25 al prezentului contract.  

 

26.5 Grevele sau litigiile de muncă legale sau ilegale, în cadrul Întreprinderii, nu sunt 

considerate situaţii de forţă majoră. 

 

Articolul 27: Dispoziții diverse 

 

27.1 Reorganizarea Părţilor nu poate fi motiv pentru încetarea acţiunii prezentului 

contract. Dacă una din Părţi se reorganizează, acest contract rămâne valabil, iar clauzele 

lui rămân obligatorii pentru succesorul părţii reorganizate.  

 

27.2 Toate acordurile verbale încheiate în perioada întocmirii prezentului contract şi care 

nu au fost incluse în conţinutul contractului nu se consideră clauze ale contractului.  

 

27.3 Divizarea prezentului contract pe capitole este doar pentru convenienţă şi nu pentru 

interpretarea clauzelor contractului.  

 

27.4 Toate anexele acestui contract sunt parte integrantă a contractului. 
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Rechizitele și semnăturile părților 

 

Prezentul contract este semnat la __________ 2022 în patru exemplare, două în limba de 

stat și două în limba rusă, câte unul în limba de stat și câte unul în limba rusă pentru 

fiecare din Părți. 

 
 

Municipiul: 

Denumirea completă: Consiliul municipiului 

Bălți 

adresa poștală: Republica Moldova, 3100, 

mun. Bălți, piața Independenței, 1, cod fiscal 

1007601003161 

Minsiterul Finațelor, Trezoreria de Stat 

TREZMD2X 

codul băncii:226602 

contul bancar:220101020157964 

 

 

 

 

Primarul municipiului Bălți  

Nicolai GRIGORIȘIN 

 

Întreprinderea: 

Denumirea completă: Întreprinderea municipală 

”Direcția de Troleibuze din Bălți” 

Adresa poștală: Republica Moldova, 3100, 

mun. Bălți, str. Decebal, 132 

cod fiscal:1003602150123 

cod TVA 1200549 

Denumirea băncii BC MOLINDCONBANK 

SA 

codul băncii MOLDMD2X321 

Cont bancar: 2251921392 

IBAN: MD05ML000000002251921392 

 

 

Director 

Elena MAXIMCIUC 
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ANEXE 

Exemplu 

Anexa 1 Principalii indicatori econonico-financiari ai contractului 

 

Indicatori 

Unitate  

de  

măsură 

Perioada 
Abateri, 

 2022 față de 2020   

2020  2022–2031  unitate  % 

Numărul de inventar al troleibuzelor 

din parc 
unităţi 

42,00 53,00 11,00 26,20% 

Media zilnică a troleibuzelor pe trasee unităţi 28,90 + 2,70 35,90+0,70 6,00 24,14% 

Parcursul anual pentru un troleibuz Mii km 75,10 78,70 78,70 4,80% 

Parcursul anual al parcului (Qkm) Mii km 1992,70 2799,60 806,90 40,49% 

Cheltuielile Întreprinderii fără 

proiectul BERD 
Mii lei 46052,10 115252,95 69200,85 150,27% 

Cheltuielile conform proiectului 

BERD: uzarea activelor noi 
Mii lei 7709,00 6635,66 -1073,34 -13,92% 

Cheltuielile conform proiectului 

BERD: dobânzi bancare 
Mii lei 1548,00 1838,41 290,41 18,76% 

Cheltuielile Întreprinderii cu 

proiectul BERD 
Mii lei 55309,00 123727,02 68418,02 123,70% 

Tariful inițial pentru un km parcurs 

(Pmdl(2020)) 
Lei 27,98 

   

Coeficientul de indexare pentru 2022 

(Ik(2022)) 
Coef. 

 
1,01 

  

Tariful pentru un km parcurs 

pentru 2022 (Pmdl(2022)), din care 

Pmdl(2022)=Pmdl(2020)*Ik(2022) 

Lei 27,98 28,27 0,29 1,04% 

Volumul serviciilor (VSmdl), din 

care 
Mii lei 55756,00 72297,90 16541,90 29,67% 

VSmdl = Qkm x Tmdl (2020) x 

Ik(2022) 

Datele pentru calcularea numărului de 

călători, inclusiv:      

~ vânzarea biletelor unice cu plată în 

numerar  

Mii 

 unități 
6424,80 199,23 3163,00 49,20% 

~ vânzarea biletelor unice cu plată 

electronică 

Mii 

 unități  
9292,08 

  

~ numărul evaluat de călătorii pentru 

un abonament simplu 
unităţi 

 
50,00 

  

~ vânzarea abonamentelor lunare 

simple pentru persoane juridice 

Mii 

 unități  
178,86 

  

~ numărul evaluat de călătorii pentru 

un abonament simplu 
unităţi 

 
100,00 

  

~ vânzarea abonamentelor lunare 

simple 

Mii 

 unități 
938,10 1215,79 371,90 39,60% 

~ numărul evaluat de călătorii pentru 

un abonament simplu 
unităţi 50,00 50,00 0,00 0,00% 

~ vânzarea abonamentelor lunare 

pentru elevi 

Mii 

 unități 
854,00 1261,80 373,50 43,70% 
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~ numărul evaluat de călătorii pentru 

un abonament pentru elevi 
unităţi 50,00 50,00 0,00 0,00% 

~ vânzarea abonamentelor lunare 

pentru studenți 

Mii 

 unități  
51,40 

  

~ numărul evaluat de călătorii pentru 

un abonament pentru studenți 
unităţi 

 
50,00 

  

~ vânzarea biletelor electronice pe 

rutele suburbane 

Mii 

 unități  
1865,23 

  

~ eliberarea legitimațiilor pentru 

călătorii gratuite 
unităţi 4778,30 5858,32 1080,02 17,60% 

~ numărul evaluat de călătorii lunare 

pentru o legitimație 
unităţi 50,00 50,00 0,00 0,00% 

Călători transportați - total, 

inclusiv:  

Mii 

călători 

12996,00 19922,70 4749,00 36,50% 

~ cu bilete unice cu plată în numerar 6424,80 199,23 3163,00 49,20% 

~ cu bilete unice cu plată electronică 
 

9292,08 
  

~ cu abonamente lunare simple pentru 

persoane juridice  
178,86 

  

~ cu abonamente lunare simple pentru 

persoane fizice 
938,10 1215,79 372,00 39,60% 

~ cu abonamente pentru elevi 854,00 1261,80 374,00 43,70% 

~ cu abonamente pentru studenți 
 

51,40 
  

~ cu bilete electronice pe rutele 

suburbane  
1865,23 

  

~ cu drept de călătorie gratuită 4778,30 5858,32 841,00 17,60% 

Prețul unui bilet unic cu plată în 

numerar 

Lei 

2,00 15,00 13,00 650,00% 

Prețul unui bilet unic cu plată 

electronică  
5,00 

  

Prețul unui abonamentul lunar pentru 

persoane juridice  
400,00 

  

Prețul unui abonamentul lunar pentru 

persoane fizice 
100,00 250,00 150,00 150,00% 

Prețul unui abonamentul lunar pentru 

elevi 
40,00 60,00 20,00 50,00% 

Prețul unui abonamentul lunar pentru 

studenți  
100,00 

  

Prețul unui bilet cu plată electronică pe 

rutele suburbane   
8,00 

  

Venituri din vânzarea biletelor 

(VBmdl) - total, inclusiv:  

Mii  

lei 

15409,60 73497,43 58087,83 376,96% 

~ bilete unice cu plată în numerar 12849,52 2988,41 -9861,12 -76,74% 

~ bilete unice cu plată electronică 
 

46460,39 
  

~ abonamente simple pentru persoane 

juridice  
1430,85 

  

~ abonamente simple pentru persoane 

fizice 
1876,20 6078,97 4202,77 224,00% 

~ abonamente pentru elevi 683,90 1514,16 298,10 43,60% 

~ abonamente pentru studenți 
 

102,79 
  

~ bilete cu plată electronică pe rutele 

suburbane  
14921,87 

  

Venituri non-bilet (VAmdl) - total, 

inclusiv:  
Mii  

lei 

1390,20 1306,87 -83,33 -5,99% 

~ venituri din servicii SCD 182,40 0,00 0,00 0,00% 

~ venituri din servicii  769,30 797,64 28,34 3,68% 

~ alte venituri  438,50 509,22 70,72 16,13% 

Subvenții din bugetul municipal, 

calculate (TBmdl), din care 

Mii  

lei 
44189,00 48922,72 4733,72 10,71% 
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TBmdl = VSmdl - VBmdl - Vamdl 

Subvenții din bugetul municipal, 

faptice  
44189,00 48922,72 

  

Rezultatul financiar al 

Întreprinderii 

Mii  

lei 
3505,00 0,00 
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Anexa 2 Modelul comenzii anuale a serviciilor de trasnport public 

 

Ruta nr. 1 „Aeroport - cartierul Molodova” 

          Harta traseului 

 
 

         Lista stațiilor 

Aeroport (punctul inițial și terminus  

în direcția cartierului Molodova) 

Cartierul Molodova (punctul inițial și terminus  

în direcția Aeroportului) 

1  Aeroport 1  Cartierul Molodova 

2  Str. Caraciobanu 2  "MoldElectroMontaj" (MEM) 

3  Autogara  3  Uzina articolelor din beton 

4  Stadionul orașenesc 4  SA "RED - Nord" 

5  mag. Maximum 5  SA "CMC-KNAUF" 

6  Centru 6  SU-18 (SA "Constructorol") 

7  Str. 31 august 7  SA "CET-NORD" 

8  Inspectoratul Fiscal 8  SA "Flautex" 

9  SA "Flamingo" 9  SA "Flamingo" 

10  SA "Flutex" 10  Inspectoratul Fiscal 

11  SA "CET-Nord"  11  Str. 31 august 

12  SA "Constructorul" 12  Centru 

13  SA "CMC-KNAUF" 13  Str. M. Viteazul 

14  SA "RED - Nord" 14  Cartiereul 9 

15  Uzina articolelor din beton 15  Autogara 

16  MEM 16  str. Caraciobanu 

17  Cartierul Molodova 17  Aeroport 
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    Ruta nr. 2 „Gara de Nord – str. Bulgară" 

                   Harta traseului 

 
 

 

Lista stațiilor 
Gara de Nord (punctul inițial și terminus a traseului în 

direcția străzii Bulgară ) 

str. Bulgară (punctul inițial și terminus a traseului în 

direcția Gării de Nord ) 

1  Gara feroviară „Slobozia” 1  cartierul Dacia (str. Bulgară)  

2  Stadionul ”Locomotiv” 2  str. Alexandru cel Bun 

3  str. Cahul  3  str. I. Conev 

4  str. Soroca 4  Policlinica feroviară 

5  str. Suceava 5  Policlinica № 1 

6  Stadionul orașenesc 6  str. Aldea-Teodorovici 

7  mag. Maximum 7  str. T.Vladimirescu 

8  Centru 8  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 

9  SA „Reut” 9  str. Sfântul Nicolae 

10  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 10  Centru 

11  str. T.Vladimirescu 11  Maternitatea 

12  str. A.Teodorovici 12  str. 1 mai 

13  Policlinica № 1 13  str. Suceava 

14  ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” 14  str. Soroca 

15  Departamentul de poliție rutieră 15  str. Cahul 

16  str. I. Franco  16  Stadionul ”Locomotiv” 

17  cartierul Dacia (str. Bulgară)  17  Gara feroviară „Slobozia” 
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  Traseul nr. 2A " ÎM " Direcția de Troleibuze din Bălți " - Gara de Nord - Centru - ÎM "RTB" 

"(temporar) 
 

             Harta traseului  

 
 

                           Lista stațiilor 
ÎM " Direcția de Troleibuze din Bălți" (punctul inițial și terminus a rutei de 

circulare) 

1  ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” 

2  Spitalul feroviarilor 

3  str. Conev (mag. Fourchet) 

4  str. Alexandru cel Bun 

5  Piața „Binna-Balan” 

6  Casa copilului 

7  Gara de Nord 

8  Stadionul ”Locomotiv” 

9  str. Cahul 

10  mag. "START" 

11  str. Suceava 

12  Stadionul orașenesc 

13  Primăria 

14  Centru 

15  SA „Răut” 

16  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 

17  str. T.Vladimirescu 

18  str. Aldea-Teodorovici 

19  Spitalul municipal 

20  ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” 
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Traseul nr. 3 „Aeroport - SA Basarabia-Nord” 

         Harta traseului 

 
 

Lista stațiilor 
Aeroport (punctul inițial și terminus al traseului în 

direcția SA „Basarabia-Nord” ) 

SA „Basarabia-Nord” (punctul inițial și terminus a 

traseului în direcția Aeroport) 

1  Aeroport 1  SA "Basarabia-Nord" 

2  str. Caraciobanu 2  Magazinul "Speranța" 

3  Autogara 3  str. Boris Glavan 

4  Stadionul orașenesc 4  cartierul 6 

5  mag. Maximum 5  IȘC „Selecția”  

6  Centru 6  Poșta nr. 1 

7  SA „Răut” 7  str. T.Vladimirescu 

8  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 8  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 

9  str. T.Vladimirescu 9  str. Sfântul Nicolae 

10  IȘC „Selecția”  10  Centru 

11  Cartierul 6 11  str M. Viteazul 

12  str. Boris Glavan 12  Cartierul 9 

13  str. Alecu Russo 13  Autogara 

14  Magazinul "Speranța" 14  str. Caraciobanu 

15  SA "Basarabia-Nord" 15  Aeroport 
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Traseul numărul 4 „mag. " Linella” (str. Bulgară) - Monumentul „Ospitalitatea” 

 

                        Harta traseului 

 
 

Lista stațiilor 
Dacia (punctul inițial și terminus a traseului către 

Monument) 

Monument (punctul inițial și terminus a traseului în 

direcția Dacia ) 

1  mag. „Linella” (str. Bulgară 136) 1  Monumentul „Ospitalitatea” 

2  str. Lesecico, 16 2  str. Gagarin 85 (magazin) 

3  str. Conev, 16 3  Centrul Mercedes 

4  str. Conev, 30 4  Mag. Orion 

5  str. I. Conev (mag. „Slavena”) 5  mag. Bomba 

6  Spitalul feroviarilor 6  Mag. Metro 

7  Policlinica № 1 7  Autogara 

8  str. Aldea-Teodorovici 8  Stadionul orașenesc 

9  str. T.Vladimirescu 9  mag. Maximum 

10  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 10  Centru  

11  str. Sfântul Nicolae 11  Fabrica „Răut” 

12  Centru 12  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 

13  Str. M. Viteazul 13  str. T.Vladimirescu 

14  Cartierul 9 14  str. Aldea-Teodorovici 

15  Autogara 15  Policlinica № 1 

16  mag. Bomba 16  ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” 

17  Mag. Orion 17  str. I. Franco 

18  Benzinărie 18  mag. „Gulliver” 

19  Podul Chișinăului 19  Piața „Binna-Balan” 

20  str. Gagarin 20  mag. „Linella"(str. Bulgară 136) 

21  Spitalul de psihiatrie   

22  Monumentul „Ospitalitatea”   
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Traseul nr. 5 „Gara de Nord – SA Basarabia-Nord ” 

 

                        Harta traseului 

 
 

Lista stațiilor 
Gara de Nord (punctul inițial și terminus a traseului în 

direcția SA Basarabia-Nord ) 

SA „Basarabia-Nord” (punctul inițial și terminus a 

traseului în direcția Gara de nord) 

1  Gara de Nord 1  SA "Basarabia-Nord" 

2  Stadionul „Locomotiv” 2  Fabrica de lapte 

3  str. Cahul 3  Magazinul „Voskhod” 

4  

str. Cahul 

4  str. Alena Russo (centru de deservire a apartelor 

electrocasnice) 

5  str. Soroca 5  str. Boris Glavan 

6  str. Suceava 6  Cartierul 6 

7  Stadionul orașenesc 7  IȘC „Selecția”  

8  mag. Maximum 8  str. Ostrovschi (Poșta) 

9  Centru 9  Magazin „Steluța” 

10  Uzina „Răut” 10  Str. Burebista 

11  Gara feroviară „Bălți-Oraș” 11  str. Sfântul Nicolae 

12  str. T.Vladimirescu 12  Centru 

13  IȘC „Selecția”  13  str M. Viteazul 

14  cartierul 6 14  str. 1 mai 

15  str. Boris Glavan 15  str. Suceava 

16  Centru de deservire a apartelor electrocasnice 16  str. Soroca 

17  Magazinul „Voskhod” 17  str. Cahul 

18  Fabrica de lapte 18  Stadionul „Locomotiv” 

19  SA „Basarabia-Nord" 19  Gara de Nord 
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Traseul nr. 6  „SA Basarabia-Nord - Gara de Nord” 

 

                            Harta traseului 

 
 

Lista opririlor 
SA „Basarabia-Nord” (punctul de plecare și stația 

terminus a traseului în direcția Gara de nord) 

Gara de Nord (punctul de plecare și stația terminus a 

traseului în direcția SA Basarabia-Nord ) 

1  SA „Basarabia-Nord" 1  Gara feroviară „Slobozia” 

2  Magazinul "Speranța" 2  piata „Casa ta" 

3  str. Boris Glavan 3  mag. „Centaur" 

4  cartierul 6 4  GSK 13 

5  IȘC „Selecția”  5  Piața „Binna-Balan” 

6  Oficiul poștal nr. 1 (str. Ostrovschii) 6  mag. "Linella" (str. Bulgară 136) 

7  str. Aldea-Teodorovici 7  str. Lesecico, 16 

8  Policlinica № 1 8  str. I. Conev 16 

9  ÎM „Regie troleibuze” 9  str. I. Conev 30 

10  str. I. Franco 10  str. I. Conev (mag. „Slavena”) 

11  mag. "Gulliver" 11  Spitalul feroviarilor 

12  cartierul Dacia (str. Bulgară) 12  Policlinica № 1 

13  mag. "Linella" (str. Bulgară 136) 13  str. Aldea-Teodorovici 

14  str. Lesecico, 16 14  IȘC „Selecția”  

15  str. I. Conev 16 15  Cartierul 6 

16  str. I. Conev 30 16  str. Boris Glavan 

17  

str. Al. cel Bun 

17  str. Alena Russo (centru de deservire a apartelor 

electrocasnice) 

18  Piața „Binna-Balan” 18  Magazinul "Speranța" 

19  Casa copilului 19  SA "Basarabia-Nord" 

20  mag. "Centaur" 20   

21  Gara feroviară „Slobozia” 21   

 

 

 

 

 



 

 

Comanda anuală a serviciilor de transport public electric pentru anul 2022 
 

                 Parcursul anul planificat și alți parametri: 

                    

Indicatori 

Unitate 

 de  

măsură 

NUMĂRUL ȘI DENUMIREA RUTEI: 

Total 
% din 

total 

 

1. 

Molodova - 

Aeroport 

 

2. 

Cartierul 

„Dacia” – 

Aeroport 

 

2A. 

(Temporar) 

ÎMRT - Gara 

de nord - 

Centru - ÎM 

"DT Bălți" 

 

3. SA 

Basarabia 

Nord - 

Aeroport 

 

4. Cartierul 

„Dacia" – 

„Ospitalitatea" 

 

5. SA 

„Basarabia 

Nord - 

Nord – 

Aeroport” 

6. SA 

Basarabia 

Nord - 

cartierul 

„Dacia” - 

Gara 

feroviară 

Lungimea 

traseului într-

o direcție 

km. 

Aeroport-

8.1; 

Aeroport-

7.1; 

ÎMRT - Gara 

de nord - 

Centru - ÎMRT 

Aeroport-

7.1; 
„Ospitalitate” -11,0; 

SA 

Basarabia 

Nord-7.8 

Gara feroviară 

- 9.9 

  

Molodova-

8.3 

cartierul 

„Dacia” -

7,8 

(circular) 

SA 

Basarabia 

Nord-7.8 

Cartierul „Dacia” -

11,0 

Aeroport-

7.6; 

SA Basarabia 

Nord-11.5 

    11,3         

Graficul de 

lucru 
Ora 

05:59 - 

21:30 

5:48 - 

23:15 
6:00 - 23:03 6:00 - 22:49 6:00 - 23:05 6:14 - 23:00 6:04 - 21:42 

Timpul de 

rotație a 

traseului 

minute 63 63 45 63 90 66 , 84 

NUMĂRUL MEDIU DE ORARE (TROLEIBUZE): 

~ zilele 

lucrătoare: 

unităţi 

5 8 3 9 5 5 2 37 

  

în timpul de 

bază 

În  "ora de 

vârf" 
5+1 8 3+1 9 5 5 2 37,0+2,0 

~ în zilele de 

odihnă: 

unităţi 

5 8 3 8 5 4 2 35 
în timpul de 

bază 

În  "ora de 

vârf" 
5 8 3 8 5 4 2 35 

INTERVALUL CIRCULAȚIEI 



 

 

~ zilele 

lucrătoare: 

minute 

12 8 15 7 18 13 45 

  

în timpul de 

bază 

În „ora de 

vârf" 
12 8 11 7 18 13 45 

~ în zilele de 

odihnă: 

minute 

12 8 15 8 18 13 45 
în timpul de 

bază 

în "ora de 

vârf" 
12 8 15 8 18 13 45 

Viteza medie 

de ciculație 
km/h 16,6 16 19,3 16 14,7 14 14,3 

Parcurs - 

total: 
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INCLUSIV: 

~ în zilele 

lucrătoare 
% 74% 72% 70% 71% 70% 73% 70% 

  
~ în zilele de 

odihnă 
% 26% 28% 30% 29% 30% 27% 30% 

Cota rutei în 

parcursul total 
% 13,50% 25,70% 7,00% 17,70% 17,60% 13,20% 5,40% 100%   

           

Indicatori  
Unitatea 

de măsură 

NUMĂRUL ȘI DENUMIREA RUTEI: 

Total 
% din 

total 

1. Molodova - 

Aeroport 

2. 

Cartierul 

„Dacia” – 

Aeroport 

 2A. 

(Temporar) 

ÎMRT - Gara 

de nord - 

Centru - ÎM 

"DT Bălți" 

3. SA 

Basarabia 

Nord - 

Aeroport 

4. Cartierul 

"Dacia" - 

"Ospita-

litate" 

5. SA 

Basarabia 

Nord - Nord - 

Aeroport 

6. SA 

Basarabia 

Nord - 

cartierul 

„Dacia” - Gara 

feroviară 

(circular)  

Parcurs - 

total: (fără 

parcurs zero)   

Mii km 363,6 694,5 188 478,9 473,8 355,7 144,4 2698,9 100% 

INCLUSIV: 

~ în zilele 

lucrătoare  
Mii km 270,6 497,1 130,8 342 329,7 261 101,6 1932,8 72% 

~ în zilele de 

odihnă  
Mii km 93 197,4 57,2 136,9 144,1 94,7 42,8 766,1 28% 



 

 

Parcurs - 

total: (fără 

parcurs zero)   

Mii km 363,6 694,5 188 478,9 473,8 355,7 144,4 2698,9 100% 

INCLUSIV PE LUNI: 

~ Ianuarie  

Mii km 

parcurși 

30,5 58,7 16 40,5 40,2 31,2 12,2 229,3 8,50% 

~ Februarie 28 53,4 14,4 36,8 36,3 28,7 11,1 208,7 7,70% 

~ Martie  31 59 16 40,7 40,3 31,7 12,3 231 8,60% 

~ Aprilie 29,7 56,9 15,4 39,3 39 30,3 11,9 222,5 8,20% 

~ Mai  30,5 58,6 16 40,5 40,3 31,2 12,2 229,3 8,50% 

~ Iunie 30,2 57,3 15,4 39,5 38,9 25,4 11,9 218,6 8,10% 

~ Iulie 30,7 58,9 16 40,6 40,2 26,3 12,3 225 8,30% 

~ August 31 59,1 16 40,7 40,2 26,2 12,3 225,5 8,40% 

~ Septembrie 30,2 57,3 15,4 39,5 38,9 30,9 11,9 224,1 8,30% 

~ Octombrie 30,7 58,9 16 40,7 40,2 31,4 12,3 230,2 8,50% 

~ Noiembrie 30,1 57,3 15,5 39,5 39 30,9 11,8 224,1 8,30% 

~ Decembrie 31 59,1 15,9 40,6 40,3 31,5 12,2 230,6 8,50% 

Indicatori 
Unitate de 

măsură 

NUMĂRUL ȘI DENUMIREA TRASEULUI: 

Total 
% din 

total 
1. Molodova - 

Aeroport 

2. 

Cartierul 

„Dacia” - 

Gara 

feroviară 

 2A. 

(Temporar) 

ÎMRT - Gara 

de nord - 

Centru – ÎM 

"DT Bălți" 

3. SA 

Basarabia 

Nord - 

Aeroport 

4. Cartierul 

"Dacia" - 

"Ospitalitate

" 

5. SA 

Basarabia 

Nord - Gara 

feroviară 

6. SA 

Basarabia 

Nord - 

cartierul 

"Dacia" 

(circular) 
 

Călători 

transportați - 

total: 

călători 1954718 5733030 820642 3329095 3112336 2228776 566547 17745144 100% 

INCLUSIV:  

~ cu bilete 

unice 

 călători 916272 3189480 446796 1810242 1790964 1180526 254016 9588296 54% 

% 9,60% 33,30% 4,70% 18,90% 18,70% 12,30% 2,60% 100,00%   

~ cu 

abonamente 

simple - 

26200 buc.  
călători 

201040 366335 64855 238964 194185 190268 54353 1310000 7% 

~ cu 

abonamente 

pentru elevi și 

studenți - 

188380 343264 60771 223914 181956 178286 50929 1227500 7% 



 

 

24550 buc.  

~ cu drept de 

călătorie 

gratuită  

649026 1833951 248220 1055975 945231 679697 207249 5619348 32% 

 



 

 

Exemplu 

Anexa 3 Calculul tarifului pentru vehicul-km parcurs 

 

Indicatori  

Unitate 

de 

măsură 

Total pe parc, pe ani 

% din 

total în 

2022 

Pentru 1 troleibuz, pe ani 

Metoda calculării indicatorilor 

medii anuali pentru anii 

 2022-2031  

Inițial 

2020 

2022–

2031 

2022 

față de 

2020, în 

unități 

2022 

față de 

2020, în 

% 

2020  
2022–

2031 

2022 

față de 

2020  

1. PRECONDIȚII ALE PROGNOZEI 

Numărul de inventar al troleibuzelor unităţi 42,0 53,0 11,0 26,2% 
    

Calculat cu luarea în considerație 

a 11 troleibuze noi 

Media zilnică a troleibuzelor pe 

trasee 
unităţi 

28,9 + 

2,7 
35,9+0,7 5,0 17,0% 

    

Calculat în funcţie de numărul de 

troleibuze noi şi a unei rezerve de 

10% la scoaterea pe rută 

Raportarea ieșirii pe traseu la 

numărul de inventar 
coef. 0,8 0,7 -0,1 -7,3% 

    
  

Cursul de schimb al leului 

moldovenesc față de euro la 

01.07.2020, conform datelor Băncii 

Naționale a Moldovei 

lei 19,3 21,5 2,3 11,7% 

        
Se calculează în lei “reali”. 

Devalorizarea se calculează la 

indexare 

2. CHELTUIELILE ÎNTREPRINDERII  

Cheltuieli de personal, energia 

electrică, uzura și altele - total, 

inclusiv:  

Mii 

lei 
52 538,7 73 097,8 20 559,1 39,1% 95,8% 1250,9 1379,2 128,3 

Total 

~ Cheltuieli de personal 
 

30 257,2 40 231,4 9 974,2 33,0% 52,7% 720,4 759,1 38,7  

~ Energia electrică Mii lei 7 665,6 10 244,4 2 578,8 33,6% 13,4% 182,5 193,3 10,8  

~ Casarea formularelor de bilete Mii lei 218,2 303,5 85,3 39,1% 0,4% 5,2 5,7 0,5 Casarea formularelor de bilete 

~ Reparația, întreținerea, piesele de 

schimb și materiale, combustibil și 

lubrifianți 

Mii lei 6 251,4 7 065,0 813,6 13,0% 9,3% 148,8 133,3 -15,5 

Depășirea numărului mediu zilnic 

de ieșire pe rute de la 28,9 la 35,9, 

precum și depășirea parcursului pe 

1 troleibuz de la 75,1 mii. km la 

77,9 mii. km. 

~ Cheltuieli de exploatare a 

mijloacelor de transport 
Mii lei 484,8 662,2 177,4 36,6% 0,9% 11,5 12,5 1,0 

Depășirea numărului mediu zilnic 

de ieșire pe rute de la 28,9 la 35,9; 

depășirea parcursului pe 1 

troleibuz de la 75,1 mii. km la 

77,9 mii. km, precum și o 

reducere cu 30% a consumului de 

energie electrică pe troleibuz. 

~ Uzura și amortizarea mijloacelor Mii lei 1 073,7 1 073,7 0,0 0,0% 1,4% 25,6 20,3 -5,3 Mijloacele din fondul de 



 

 

fixe curente (MF) amortizare a mijloacelor fixe noi 

vor fi utilizate pentru rambursarea 

împrumutului principal. 

~ Rambursarea sumei principale a 

creditului (din contul amortizării 

mijloacelor fixe) 

Mii lei 5 273,2 11 500,0 6 226,8 118,1% 15,1% 125,6 217,0 91,4 

Mijloacele din fondul de 

amortizare a mijloacelor fixe noi 

vor fi utilizate pentru rambursarea 

împrumutului principal. 

~ Asigurarea, paza, altele Mii lei 1 011,4 1 613,2 601,8 59,5% 2,1% 24,1 30,4 6,4 

Pe baza tarifului ASTERRA 

GROUP (lider în asigurări de risc) 

-2,1% din costul troleibuzelor noi. 

pe an (34x160=5.440 mii euro) și 

2 accidente pe an (suplimentar 

2,1% pentru fiecare accident) 

~ Încălzirea, apa, curățenia, alte 

cheltuieli pentru servicii comunale 
Mii lei 303,0 404,4 101,4 33,5% 0,5% 7,2 7,6 0,4   

Cheltuieli ale Întreprinderii pentru 

plata dobânzilor pentru creditele 

angajate în cadrul proiectelor 

BERD, din care 

Mii lei 2 435,5 3 200,0 764,5 31,4% 4,2% 58,0 60,4 2,4 Total 

~ Cheltuieli pentru plata dobânzilor 

pentru creditul BERD (plata sumei 

principale se efectuează prin fondul 

de amortizare)  

Mii lei 1 422,8 2 900,0 1 477,2 103,8% 3,8% 
   

Calcul în baza a 2 contracte de 

credit cu BERD, reieșind din 

ratele anuale ale dobânzii la credit 

de 5,5% pentru primul contract și 

4,8% pentru al doilea contract. 

~ Alte cheltuieli ale creditului  Mii lei 25,1 100,0 74,9 298,4% 0,1% 
    

~ Deficit bugetar pentru rambursarea 

creditului 
Mii lei 987,6 200,0 -787,6 -79,7% 0,3% 

    

Total cheltuieli Mii lei 54 974,2 76 297,8 21 323,6 38,8% 100,0% 1308,9 1439,6 268,0 Total 

           

3. TARIFUL PENTRU UN KM PARCURS 

Parcursul anual general al parcului de 

troleibuze (Qkm) 
mii de km 1 992,7 2 698,9 706,0 35,4% 3,5% 75,1 77,9 9,9 

Depășirea numărului mediu zilnic 

de ieșire pe rute de la 28,9 la 35,9, 

precum și depășirea parcursului 

mediu anual pentru un troleibuz 

de la 75,1 mii km la 77,9 mii km 

Tariful inițial pentru un km parcurs 

(Pmdl) 
lei 28,0 28,3 0,4 1,4% 0,0% 

   

Se calculează prin împărțirea 

cheltuielilor la parcursul anual 

 

 



 

 

Anexa 4 Metodologia de calcul a coeficientului cumulativ de indexare 

 

 

Coeficientul cumulativ de indexare (K ind ) se calculează după următoarea formulă: 

  

K ind = 1 + (50% x "Personal" + 15% x "Energia" + 20% x "Credit" + 15% x "Altele"), 

unde: 

 

"Personal" – creșterea în expresie procentuală a valorii "Salariului minim în sectorul real", aprobat 

în anul curent, în comparație cu valoarea indicatorului "Salariul minim în sectorul real" pentru 

anul precedent, unde salariul minim în sectorul real este reglementat prin Hotărârea Guvernului 

RM nr. 165 din 03.09.2010;    

 

"Energia"- valoarea cumulativă în puncte procentuale a indicatorului statistic D351 Productia, 

transportul si distributia energiei electrice” (“D351 Electric power generation, transmission and 

distribution”). Indicele de producere a  transportării și distribuirii energiei electrice - Indicii 

prețurilor de productie pentru produse industriale pe tip de activitate (anul precedent = 100)) 

pentru ultima lună a anului 2022 pentru care sunt accesibile datele statistice în comparaţie cu 

valorile din iunie 2021, în care iunie 2021 este egal cu 100%, calculat de Biroul Național de 

Statistică al Republicii Moldova și publicată pe site-ul www.statistica.md;  

 

"Credit" - creşterea în expresie procentuală a cursului euro faţă de leul moldovenesc la 1 iulie anul 

2022 în comparaţie cu 1 iulie 2012, sau altul, comparabil cu 2021, perioadei anuale după dată, cele 

mai recente date statistice disponibile ale Băncii Naționale Moldova, publicate pe site 

www.bnm.md; 

 

"Altele" - valoarea cumulativă în puncte procentuale a indicatorului statistic "Indicile de 

modificare a preturilor productiei industriale" "Industrie – total" ("Price indices for industrial 

production" "Industry – total") din tabelul din tabelul "Nivelul preţurilor pentru mărfurile 

industriale, corespunzător lunii anului precedent = 100 pe tipuri de activitate, pe ani şi luni " 

pentru ultima lună a anului 2022 pentru care sunt accesibile datele statistice în comparaţie cu 

valorile din iunie 2021, în care este egal cu 100, calculat de către Biroul National de Statistică al 

Republicii Moldova şi 

publicat pe www.statistica.md. 

 

Coeficienţii ponderaţi – coeficienţii ponderaţi corespund cotei fiecărui tip de cheltuieli în volumul 

total al cheltuielilor Întreprinderii pentru 2021. 

 

Rotunjire – coeficientul indexării se rotunjește până la 3 cifre după virgulă. Tariful pentru un 

vehicul-km parcurs se rotunjește până la 2 cifre după virgulă. 

 

Următorul tabel conţine exemplul de calculare a coeficientului de indexare pentru anul 2023, cu 

același volum de comandă:  

 

 

http://www.statistica.md/
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Componentul 

formulei de 

indexare 

Indicatorul statistic 
Date la 

01.07.2022 

Date la 

01.07.2021 

Abateri în 

% 

Cota în 

formulă 

Depășirea 

abaterii, % 

Personal 
Salariul minim, lei 

pe lună 3 500,00 2 935,00 19,25% 50,00% 9,625% 

Energia 

Indicele producerii, 

transportării și 

distribuirii energiei 

electrice, coeficient 

263,00 100,00 163,00% 15,00% 24,450% 

Creditul 
Cursul leu față de 

euro, lei 
19,8744 21,3781 -7,03% 20,00% -1,407% 

Alte 

cheltuieli 

Indexul de 

modificare a 

prețurilor productiei 

industriale 

128,60 100,00 28,60% 15,00% 4,2958% 

Total 100,00% 36,96% 

Coeficientul cumulativ al indexării pentru 2023, 

Ik(2023) 

    

 
1,370 

Tariful inițial pentru 1 km parcurs (Pmdl(2022))     
 

28,27 

Tariful pentru 1 km parcurs pentru 2022-2032, 

Pmdl(2023) 

    

 
38,73 
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Anexa 5 Modelul raportului lunar privind îndeplinirea comenzii 

 

         
Aprob: 

         
Primarul mun. Bălți  

          

   N. Grigorișin 

         
       2022 

 

Raport lunar privind îndeplinirea comenzii serviciilor de transport public electric de către întreprinderea 

municipală „Direcția de Troleibuze din Bălți” pentru luna decembrie 2021 

 

Indicatori 
Unitate de 

măsură 
Planificat De facto 

Abateri: fapt. față de 

plan 

în unități 
în 

procente 

Parcursul troleibuzelor pe traseu (Qkm) Km parcurși 212600,0 210689,4 -1910,6 
 

-0,90% 

Tariful actual pentru km parcurs lei 28,27 28,27 
   

Volumul total servicii (VSmdl) lei 6010202 5956189 -54013 
 

-0,90% 

Călători transportați - total pas. 1406812 1393914 -12898 
 

-0,92% 

din care: 

- cu drept de călătorie gratuită 
pas. 

449247 451049 1802   0,40% 

- călătorie achitată 957565 942865 -14700   -1,54% 

inclusiv: 

~ cu bilete unice 

pas. 

707565 732465 24900   3,52% 

~ cu abonamente simple 110000 101950 -8050   -7,32% 

~ cu abonamente pentru elevi și studenți 140000 108450 -31550   -22,54% 

Venituri din vânzarea biletelor (VBmdl) 

- total 
lei 1747130 1755590 8460   0,48% 

inclusiv: 

~ cu bilete unice 

lei 

1415130 1464930 49800   3,52% 

~ cu abonamente simple 220000 203900 -16100   -7,32% 

~ cu abonamente pentru elevi și studenți 112000 86760 -25240   -22,54% 

Venituri din activități altele decât 

vânzarea biletelor (Vamdl) 
lei 91733 114663 22930   25,00% 

Subvenții de la bugetul municipal 

(TBmdl) 
lei 4171339 4085936 -85403   -2,05% 

Corectarea sumei subvențiilor - total lei 0 0 0   0,00% 

inclusiv: 

Amenda pentru abateri negative (25% din 

tarif) 

Lei  

km parcurs 

  

7,07       

Abateri negative din vina Întreprinderii Km parcurs 0       

Suma amenzilor pentru abaterile negative 

lei 

0       

Suma amenzilor pentru depistarea 

călătorului fără bilet   
0       

Suma amenzilor pentru încălcarea 

indicatorilor calității  
0       

Alte corectări ale subvențiilor  0       

Total subvenții pentru plată lei 4171339 4085936 -85403 
 

-2,05% 

 
 

           
  

”Executor”: 

       

Reprezentanții 

„Bineficiarului”: 

    Director al ÎM „DTB” _________________ Е. Maximciuc 

 

Coordonat: 

   Contabil șef ______________________ I. Zubaliuc 

 

Șeful DGC _________ 

 

V. Zinkovschi 

        

A recepționat:  

    

        

Șef-adjunct DGC   __________ 

 

I. Miron 
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Anexa 6. Calculul plăților pentru împrumutul BERD, în euro și lei la cursul 

prognozat 

 
 

Anul Perioada  Valuta 

Sold la 

începutul 

perioadei 

Plata 

sumei 

principale 

Plata 

dobânzilor 

Total plăți pe 

credit 

Total 

plăți,  

mii lei 

1 3.06.2021-3.06.2022 Mii euro 2 500 175 120 295 6 352 

2 3.06.2022-3.06.2023 Mii euro 2 325 175 112 287 6 171 

3 3.06.2023-3.06.2024 Mii euro 2 150 175 103 278 5 990 

4 3.06.2024-3.06.2025 Mii euro 1 975 175 95 270 5 809 

5 3.06.2025-3.06.2026 Mii euro 1 800 300 86 386 8 320 

6 3.06.2026-3.06.2027 Mii euro 1 500 300 72 372 8 010 

7 3.06.2027-3.06.2028 Mii euro 1 200 300 58 358 7 700 

8 3.06.2028-3.06.2029 Mii euro 900 300 43 343 7 390 

9 3.06.2029-3.06.2030 Mii euro 600 300 29 329 7 080 

10 3.06.2030-3.06.2031 Mii euro 300 300 14 314 6 770 

Total, 3.06.2021-3.06.2031 Mii euro   2 500 732 3 232 69 593 

Plăți medii anuale  
Mii euro   250 73 323   

Mii lei   5 383 1 576 6 959   

 

Curs prognozat: 1 euro=24,36 lei 
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