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Starea și principalele provocări ale pieței de transport cu autobuze în Moldova 

▪ Piața autobuzelor din Moldova include peste 7000 de rute operate de circa 500 de 
operatori mici și medii. Rutele sunt organizate fără planificare strategică axată pe 
cerere. Peste 50% din parcul de autobuze are vârsta de peste 26 de ani și întregul 
parc este dominat de unități de capacitate mică de până la 20 de locuri. În general, 
nivelul de deservire este funcțional, dar nu este orientat spre calitate 

▪ Eficiența pieței de autobuze este limitată prin încălcarea obligațiilor de serviciu, cum 
ar fi anularea rutelor programate și transportul ilegal. Experții estimează că 30 - 40% 
din volumul total de pasageri sunt transportați fără eliberarea biletelor oficiale   

▪ Prevederile de reglementare facilitează barierele de intrare pe piață prin perioadele 
restricționate de aplicare pentru rute noi sau modificate și prin prevederile ce nu 
sunt axate pe cerere privind intervalul de timp între rute în combinație cu regulile 
permisive pentru suspendarea rutei

▪ Tarifele reglementate pentru autobuze în Moldova sunt un factor critic deoarece nu 
există vreun mecanism de ajustare pentru a asigura un nivel al tarifului care să 
acopere costurile. În coincidență cu restricțiile la import a vehiculelor de o vârstă 
rezonabilă, investițiile pentru înlocuirea autobuzelor vechi și conformarea cu 
standardele ecologice mai înalte nu prea sunt realiste
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Calea spre structuri optimizate de piață și nivele consolidate de servicii 

▪ Pentru a optimiza piața autobuzelor interurbane din Moldova este nevoie de un 
proces de planificare strategică. Acesta trebuie să includă un plan general integrat de 
mobilitate pentru Moldova, cât și o reconfigurare a programelor de transport rutier 
prin introducerea unei ierarhii diferențiate de rute

▪ Condițiile îmbunătățite ale pieței și aspectele de reglementare trebuie să fie 
instalate printr-o reglementare dinamică, transparentă și mai diferențiată a tarifelor 
și un sistem transparent și standardizat de concurență bazată pe licitații pentru 
implementarea unor programe reconfigurate de transport rutier. Transformările 
reglementărilor pieței și tarifului pot fi dovedite prin testarea pieței și organizate în 
etape pentru minimizarea costurilor tranzacționale ale autorităților și operatorilor 

▪ Se recomandă de inclus în sistemul concurențial o definire a cerințelor minime 
cantitative și calitative pentru serviciu. În același timp, prevederile legale curente care 
restricționează piața trebuie să fie înlăturate
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▪ Pentru a susține consolidarea generală a nivelului de servicii pe piața autobuzelor se 
recomandă implementarea unui sistem digital modern și non-discriminatoriu de 
informare a pasagerilor și e-bilet. Acesta trebuie să fie introdus împreună cu 
conceptul planificat de management integrat al organului de reglementare ANTA

▪ În același timp poate fi consolidată infrastructura gărilor prin integrarea prevederilor 
pentru consolidarea calității, procesului de supraveghere a calității și a unui sistem de 
bonus-malus în cadrul concesiunilor bazate pe comision a operatorilor gărilor auto 

Impactul financiar al optimizării pieței de autobuze 

▪ Într-un final, se poate de asumat că optimizările semnificative și nivelele mai bune de 
deservire vor necesita investiții de resurse financiare publice sub forma unor 
subvenții și/sau compensații pentru operatori
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1. Introducere
▪ Sectorul transportului cu autobuze pe rute interurbane este cel mai 

important mod de transport public în sistemul național de transport din 
Moldova

– Transportul pasagerilor pe calea ferată este limitat doar la câteva 
conexiuni internaționale de lungă distanță și la un număr chiar mai mic de 
conexiuni naționale 

▪ Totuși, sistemul de transport cu autobuze la moment nu este organizat 
conform unei abordări adecvate de reglementare și planificare strategică 
axate pe cerere

➢ Solicitare din partea Guvernului de a realiza o analiză preliminară pentru 
evaluarea situației reale în sectorul transportului cu autobuze pe rute 
interurbane

▪ Obiectivul acestui studiu de politici: elaborarea opțiunilor potențiale și 
recomandărilor pentru a optimiza condițiile organizaționale și cele de 
reglementare privind piața transportului cu autobuze pe rute interurbane 

6
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2. Cadrul de reglementare pentru piața transportului cu 
autobuze din Moldova

▪ Legea cu privire la transporturi (nr. 1194/1997) constituie cadrul legal pentru 
toate modurile de transportare  

– Art. 8 definește printre altele că tarifele pentru serviciile de transport se 
stabilesc în conformitate cu actele normative

▪ Codul Transporturilor Rutiere (nr. 150/2014) definește drepturile, obligațiile 
și responsabilitățile pentru sectorul transportului rutier și include prevederi 
privind siguranța și calitatea, concurența și protecția mediului 

– Acesta servește drept bază pentru reglementarea sectorului transportului 
rutier de persoane pe următoarele segmente:

• transport rutier de persoane prin servicii regulate 

• transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale 

• transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, inclusiv turistice

• transport rutier de persoane în regim de taxi

7
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Cadrul de reglementare: tipuri de rute

▪ Codul Transporturilor Rutiere definește diverse tipuri de programe de 
transport rutier, care specifică ruta și stațiile unui traseu specific:

– Program de transport rutier local (rute în cadrul unei zone 
administrative): planificat, aprobat și modificat de consiliul local

– Program de transport rutier municipal (rutele urbane): planificat, aprobat 
și modificat de consiliul municipal

– Program de transport rutier raional (rute în cadrul unui raion): aprobat și 
modificat de consiliul raional sau președintele raionului (prevederi 
contradictorii în art. 13 și art. 35)

– Program de transport rutier interraional (rute ce conectează două 
raioane): planificat, aprobat și modificat de Ministerul Economiei și 
Infrastructurii

– Program de transport rutier internațional 

8
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Cadrul de reglementare: organul reglementator

▪ Următoarele responsabilități majore de reglementare sunt dedicate Agenției 
Naționale Transport Auto (ANTA) conform celor menționate în art. 6 din Codul  
Transporturilor Rutiere și Hotărârea Guvernului Nr. 539/2008

– Monitorizarea și controlul conformității cu reglementările existente 

– Eliberarea și modificarea licențelor pentru toate tipurile de rute/trasee 

– Supravegherea modului de utilizare a tarifelor reglementate 

– Eliberarea autorizațiilor INTERBUS și card-urilor INTERBUS (incl. documentația 
card-urilor INTERBUS)

▪ ANTA mai este responsabilă și de următoarele funcții

– Aprobarea modificării programului de transport rutier interraional 

– Înaintarea opțiunilor de modificare a programului de transport rutier raional

9
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▪ Conform Codului Transporturilor Rutiere, organizarea pieței transportului cu 
autobuze pe rute interurbane trebuie să respecte abordarea de 
nediscriminare cu două metode ce asigură accesul pe piață: 

– autorizații bazate pe cerere și

– procedurile de concurență

▪ În cazul introducerii de rute noi, anulării sau rezilierii unei autorizații 
existente, autoritatea responsabilă poate decide atribuirea autorizații

– unei rute în întregime, unui grup de rute, un grup de rute selectate sau unui grup 
de curse pe aceeași rută

– gruparea poate fi utilizată în caz de fuzionare a unor servicii neatractive cu cele 
atractive

– sistemul de punctaj poate fi utilizat de autoritatea responsabilă în caz de multipli 
solicitanți 

▪ Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje (nr. 854/2006) oferă 
specificații detaliate privind competitivitatea 

10

Cadrul de reglementare: acces deschis și concurența 
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Cadrul de reglementare: solicitarea și modificarea rutei 

▪ Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate sunt valabile 
timp de 8 ani

▪ Ajustarea licenței: rutele pot fi modificate sau schimbate cu max. 30% din 
lungimea lor inițială

− Codul Transporturilor Rutiere nu specifică exact cum se calculează rutele care se 
suprapun; dar metoda de calcul trebuie să fie aprobată de 
departamentul/ministerul relevant 

▪ Sunt perioade limitate de timp pentru solicitarea unei rute noi sau 
schimbarea unei rute existente:

– Cererile doar între 1 decembrie și 15 ianuarie și schimbările rutelor interraionale 
doar între 1 ianuarie și 15 februarie

– Schimbările de rute doar între1 martie și 1 mai și între 1 septembrie și 1 
noiembrie

▪ Adițional ordinul 549 restricționează temporar deschiderea sau modificarea 
programului de transport rutier interraional între 1 ianuarie 2019 și 15 
februarie 2020

11
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▪ Codul Transporturilor Rutiere a fost modificat în 2018 prin introducerea 
prevederilor privind intervalul minim de timp între diverse rute în cazul 
introducerii de rute noi sau modificării celor existente:

– Rutele internaționale: 60 min pentru rutele internaționale și 30 min pentru rutele 
internaționale dacă nu depășește lungimea de 100 km pe teritoriul țărilor vecine 

– Rutele interraionale: 30 min pentru rutele în transportul rutier interraional și 15 
min pentru rutele în transportul rutier raional

– Rutele raionale: 15 min pentru rutele în transportul rutier interraional sau raional

▪ Autorizațiile pot fi suspendate de agenție de ex. dacă mai puțin de 10 % din 
totalul curselor prevăzute în graficul de circulație în decurs de 3 luni 
consecutive sau mai puțin de 30% în decursul unei luni calendaristice 

12

Cadrul de reglementare: solicitarea și modificarea rutei
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Cadrul de reglementare: cerințele față de vehicule 
▪ Codul Transporturilor Rutiere definește că

– vehiculele antrenate în transportul rutier de persoane trebuie să fie dotate cu 
sisteme de poziționare globală (GPS) care să fie conectate cu sistemul de 
management integrat al Agențiilor (prevederi în vigoare din 1 ianuarie 2022) și

– din 1 ianuarie 2020 doar vehiculele ce corespund normelor cel puțin Euro 1 vor fi 
admise pentru autorizare

▪ Codul Vamal (nr. 1149/2000) restricționează importul vehiculelor pentru 
transportul rutier de persoane

– Vehicule cu peste 20 scaune pentru pasageri, dacă perioada de operare depășește 
10 ani

– Vehicule cu până la 20 scaune pentru pasageri, dacă perioada de operare 
depășește 7 ani

▪ Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje definește că 
vehiculele de marfă convertite nu pot fi utilizate pentru transportul de 
persoane 

▪ Vehiculele pentru rute peste 100 km trebuie să dețină cel puțin 17 scaune

13
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3. Provocările pentru piața moldovenească a transportului cu autobuze pe rute 
interurbane: structura rețelei de autobuze în Moldova

▪ Rețeaua de transport cu autobuze 
pe rute interurbane în general 
urmează diversele tipuri de rute, 
conform celor descrise în cadrul de 
reglementare (locale, municipale, 
raionale, interraionale, etc.)

▪ La moment rețeaua de rute 
consistă din peste 7000 rute (ap. 
4000 rute raionale și ap. 3000 rute 
interraionale) 

▪ Cele 20 rute interraionale de top 
din perspectiva curselor zilnice sunt 
arătate pe hartă

14
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Structura rețelei de autobuze în Moldova

▪ Rețeaua se axează puternic 
pe conexiunile directe cu 
Chișinău, dar nu există o 
structură distinctă a rețelei 
cu rute coordonate, etc. 

▪ Se oferă chiar un număr 
relevant de conexiuni 
directe între localități mici 
rurale și Chișinău
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Planificarea transportului rutier / surse de date 

▪ Art. 17 al Regulamentului Transporturilor Auto de Călători și Bagaje descrie că  
rutele sunt organizate pe baza analizei social-economice corelate cu fluxul de 
pasageri

▪ Totuși, la moment nu este disponibilă nicio analiză a fluxului de pasageri 

▪ Adițional, n-a putut fi identificat niciun document de planificare strategică 
pentru sectorul transportului național

▪ O bază alternativă de date ar putea fi registrul de vânzare a biletelor, însă din 
cauza unei proporții semnificative de transport de persoane fără eliberarea 
biletelor, calitatea acestui registru la moment urmează să fie de o validitate 
foarte redusă

16

Sursa: 1http://lex.justice.md/md/316972/
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Operatori de autobuze / structura pieței

▪ La moment 498 diverși operatori sunt 
autorizați să ofere transport de 
persoane prin servicii regulate în 
Moldova (163 din acești operatori de 
asemenea sunt autorizați pentru rute 
internaționale)

▪ Structura pieței ne indică un număr 
mare de operatori cu puține vehicule 
(uneori doar un singur autobuz) și un 
număr limitate de companii medii 

▪ N-au fost identificate careva forme 
distincte de cooperate între operatori 
(cum ar fi operare în comun, grafic 
coordonat, etc.)

17

Sursa: ANTA: Registrul operatori de transport rutier, Data de referință = 03.10.2019
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Parcul de autobuze
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▪ La moment parcul de autobuze este 
dominat de vehicule vechi (51% din 
parcul de autobuze sunt peste 26 ani, 
doar 7% au fost produse după 2009)

▪ Majoritatea vehiculelor din parcul de 
autobuze dispun de capacitate 
limitată de până la 20 locuri (63% din 
parcul de autobuze) 

▪ În general această situația ne indică că 
sunt necesare eforturi mari pentru a 
iniția imediat procesul de 
modernizare și înlocuire 

▪ Ținând cont de nivelul curent al 
tarifului, investițiile în parcul de 
autobuze vor fi o provocare majoră 
pentru operatori

Sursa : Registru de stat pentru transport - http://www.asp.gov.md/ro/node/1663, Data de referință = 2018, toate autobuzele care funcționează

Nr. de locuri
Nr. de 

unități
Cota, %

< 20 locuri 14,191 63.0

21 - 40 locuri 6,753 30.0

> 41 locuri 1,531 7.0

Total 22,745 100.0

Vârsta vehiculului
Nr. de 

unități
Cota, %

< 5 ani 445 2.0

6 - 10 ani 1,128 5.0

11 - 15 ani 2,599 11.6

16 - 20 ani 3,300 14.7

21 - 25 ani 3,543 15.8

26 - 30 ani 6,470 28.8

> 30 ani 4,990 22.2

Total 22,745 100.0



© German Economic Team Moldova / Berlin Economics

Infrastructura terminalelor de autobuze 
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▪ Infrastructura terminalelor de 
autobuze din Moldova a fost 
privatizată în baza concesiunii pe 
termen lung timp de 25 de ani 

▪ Operatorul major cu o rețea de 
gări de autobuze este Î.S. „Gările 
și Stațiile Auto” (Gările Auto 
Moderne)

▪ Un număr limitat de terminale de 
autobuze este operat de alți 
operatori privați, precum în 
Anenii Noi, Nisporeni sau Rezina

▪ Concesionarul primește un 
comision de 10% din veniturile 
din bilete la gările de autobuze
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Problemele privind transportul ilegal de pasageri

20

▪ Îmbarcarea și debarcarea 
pasagerilor lângă stațiile 
existente este o problemă 
bine cunoscută dar încă 
nesoluționată  

▪ Acest fapt este legat de 
transportul ilegal al 
pasagerilor fără autorizații 
și/sau fără eliberarea de 
bilete pentru pasageri 

▪ Rata estimată a 
transportului fără 
eliberarea biletelor variază 
între 30% și 40% din 
numărul total de pasageri
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Tarife

▪ Pentru rutele raionale și interraionale regulate – Ministerul Economiei și 
Infrastructurii este responsabil pentru stabilirea/reglementarea tarifelor 

▪ Din 2013 tariful este de 0,48 MDL per km (determinat de ordinul 
guvernamental). Înainte prețul a fost de 0,38 MDL per km din 2009

▪ N-a putut fi identificată o metodă de calculare a tarifului, dar aceasta ar fi 
necesară pentru transparență și acceptare. De asemenea, nu există o 
diferențiere a tarifelor (nici per tipul de rută, nici per calitatea serviciului, 
etc.)
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Tarife
▪ Interviurile cu experți relevă dovezi precum că nivelul tarifelor curente nu 

acoperă costurile: 

– Supra-încărcarea rutelor de autobuze (în special la nivel local, municipal și raional)

– O cotă semnificativă a transportului ilegal de pasageri 

– Curse de autobuze anulate

– Vârsta media mare a parcului de autobuze

▪ Se poate presupune că costurile operaționale și cele de investiții vor crește 
din cauza

– creșterii costurilor muncii (în corelare cu lipsa de șoferi din cauza salariilor mici în 
comparație cu alte țări)

– incertitudinilor în evoluția costului la energie 

– necesității urgente de investiții pentru a înlocui vehiculele de o vârstă mare / 
sporirii costurilor de întreținere pentru vehiculele vechi 

– sporirii standardelor de mediu pentru vehicule 

– sporirii cerințelor tehnice privind informația digitală: de ex. poziția GPS

– consolidării confortului și nivelului de deservire a pasagerilor 

22
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4. Recomandări

▪ În baza situației descrise și analizei preliminare realizate, recomandările 
privind organizarea și reglementarea pieței moldovenești de transport cu 
autobuze pe rute interurbane pot fi rezumate în următoarele aspecte

23

Procesul de planificare
• Planul general integrat de mobilitate 

pentru Moldova
• Reconfigurarea programelor de transport 

rutier prin definirea ierarhiei diferențiate 
a rutelor

Condițiile de piață și aspectele de reglementare 
• Implementarea unui regulament dinamic și 

transparent de tarife
• Restructurarea responsabilităților de 

planificare
• Propunerea unei piețe a transportului cu 

autobuze bazat pe competiție 
• Verificarea prevederilor pentru intervalul de 

timp între rute 
• Eliminarea prevederilor care restricționează 

piața
• Eliminarea restricțiilor de importare a 

vehiculelor

Calitatea și controlul serviciului 
• Introducerea informării digitale a 

pasagerilor și e-bilet
• Stimularea calității consolidate a 

infrastructurii gărilor de autobuze
• Prevenirea transportului ilegal 
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Planul general integrat de mobilitate pentru Moldova
▪ Elaborarea unui plan general integrat de mobilitate  

– Axarea pe nivelul național, interraional și raional

– Includerea tuturor modurilor de transport precum transportul individual motorizat 
de pasageri, transportul cu autobuze (toate nivelele), transportul pe cale ferată (de 
pasageri și marfă), transport rutier de mărfuri, etc.

– Includerea unei analize și prognoze privind fluxul de pasageri 

• Utilizarea resurselor de date digitale poate fi eficientă și economisi costurile unor sondaje 
intensive : de ex. datele utilizatorilor de telefoane mobile (pot fi procurate de la 
operatorii major de telefonie mobilă Orange sau Moldcell)

• Statisticile privind pasagerii din registrul de vânzare a biletelor / sistemul de 
management integrat al Ministerului Economiei și Infrastructurii / ANTA ar putea fi o 
sursă importantă de date, dacă va fi posibil de redus semnificativ rata transportului ilegal

– Includerea unei analize de costuri pentru definirea unor nivele adecvate de tarife 
pentru diverse standarde de servicii (dacă e necesar)

– Se recomandă actualizarea intervalelor de la min. 5 la max. 8 ani

▪ Programele de transport rutier ar putea fi integrate într-un plan 

▪ Planul general integrat de mobilitate va fi baza de date pentru stabilirea rutelor

24



© German Economic Team Moldova / Berlin Economics

Reconfigurarea programelor de transport rutier

▪ Reconfigurarea rețelei de rute = definirea unei ierarhii de rute diferențiate

– Schimbarea paradigmei: “nu de la fiecare sat spre Chișinău” dar “de la sat la un 
nod și după cu o frecvență și calitate înaltă spre Chișinău”

– Rute principale între orașele / locații majore 

– Rute secundare pentru a conecta locațiile / satele mai mici 

– Servicii la cerere pentru a conecta zonele cu cerere limitată 
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Rutele principale

• Conectarea orașelor / 
locațiilor majore

• Mai cu seamă rute 
naționale, interraionale 
și poate raionale 

• Vehicule de capacitate 
înaltă și frecvență înaltă

Rute secundare 

• Conectarea orașelor / 
locațiilor majore și 
locațiilor mai mici 

• Mai cu seamă rute 
raionale și locale

• Coordonarea orarului 
cu rutele principale de 
bază 

Servicii la cerere 

• Acces la zonele cu 
locații mai mici cu 
cerere redusă 

• Mod flexibil de operare, 
la cerere sau fără orar 
fix 

• Mai cu seamă rute 
locale și  municipale 
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Reconfigurarea programelor de transport rutier

▪ Utilizarea optimizată de resurse

– Permiterea funcționării vehiculelor mai mari pe rutele principale pentru a consolida 
capacitatea cu o necesitate optimizată de șoferi

– Reducerea populației în mediul rural: concentrarea rutelor secundare în noduri regionale 
va ajuta la funcționare mai cost-eficientă (prevenirea deconectării zonelor rurale)

– Dezvoltarea gărilor existente de autobuze pentru noduri inter-modale între rutele 
principale și cele secundare / servicii la cerere

– Orare integrate cu conexiuni între rutele principale și rutele secundare / servicii la cerere

26

Rutele principale Rutele secundare
Serviciu la cerere
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Restructurarea responsabilităților de planificare

▪ Reducerea complexității sau interfețelor în procesul de planificare a 
programelor de transport rutier

27

Nivelul 

programului 

de transport 

rutier

Autoritatea responsabilă de 

planificare (planificare, 

aprobare și modificare)

Local Consiliul local

Municipal Consiliu municipal

Raional
Consiliul raional sau 

președintele acestuia

Interraional Ministerul Economiei și 

InfrastructuriiInternațional

Nivelul 

programului

de transport 

rutier

Autoritatea responsabilă de 

planificare (planificare, 

aprobare și modificare)

Program 

comun de 

transport

rutier pentru 

rutele locale, 

municipale și 

raionale

Consiliul raional sau 

președintele acestuia 

(implicarea consiliului local și 

municipal în procesul de 

planificare prin procese de 

audieri oficiale sau grupe 

comune de lucru)

Interraional Ministerul Economiei și 

InfrastructuriiInternațional

Status Quo Propunerea pentru nivele reduse de planificare 



© German Economic Team Moldova / Berlin Economics

Reglementare dinamică și transparentă a tarifelor (1/2)
▪ Asigurarea unui nivel cost-eficient pentru tarife 

– Tarife care să acopere costurile (acoperire totală a costului)

– Compensarea operatorilor de autobuze în cazul unui nivel tarifar politic (cu orientare 
socială, dar ne-acoperind tarifele pentru toți utilizatorii sau pentru grupuri specifice de 
pasageri, precum pensionarii, copiii, persoane cu venituri mici, etc.)

– Unii actori afirmă că un nivel tarifar de 0,58 MDL – 0,73 MDL per km este unul viabil din 
punct de vedere comercial. Însă trebuie să fie realizată o analiză bazată pe costuri 

▪ Introducerea unei metode transparente de calcul pentru tarife 

– Posibilitatea unei ajustări a tarifului în baza de indice (“compensarea costului”)

– Utilizarea transparentă a indicelor de ex. pentru costul energiei, costurile pentru personal 
povara fiscală, etc.

– Definirea orarului de recalculare: evaluarea pe bază anuală sau mai des în caz de 
evenimente specifice

▪ Posibilitatea opțiunilor de diferențiere a tarifului 

– Tarif mai mare pentru un nivel mai mare de servicii

– Introducerea în baza testării pieței a tarifelor diferențiate (definirea rutelor/liniilor de 
testare cu diverse nivele de servicii și tarife diferite)
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Reglementare dinamică și transparentă a tarifelor (2/2)

▪ Crearea unei agenții independente de reglementare pentru aspectele ce țin 
de transport și tarife

– Agențiile de reglementare pentru scopuri multiple sunt recomandate de cele mai bune 
practici internaționale; e.g. energie, telecomunicații, aprovizionarea cu apă, transport

– Trebuie să fie analizată posibilitatea dezvoltării Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) într-o agenție de 
reglementare cu scopuri multiple 

▪ Cele mai relevante sarcini privind tarifele ale unei agenții de reglementare 
pentru scopuri multiple

– Elaborarea metodologică a calculării tarifelor și metodelor de ajustare 

– Aprobarea tarifelor (de asemenea în cazul nivelelor tarifare diferențiate sau în cazul 
liberalizării reglementării tarifelor)
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Propunere pentru o piață a transportului cu autobuze 
bazate pe concurență

▪ Sistem de concurență bazat pe licitație pentru programul reconfigurat de 
transport rutier  

– Loturi mici sau de mărime medie de o sau mai multe rute 

– Gruparea liniilor profitabile și celor neprofitabile sau posibilitatea limitării depunerii de 
oferte pentru loturi multiple 

– Procese transparente și standardizare de licitație (pentru a stimula participare intensă)

– Evitarea multiplelor licitații în același timp (optimizează costurile tranzacționale ale 
ofertanților și autorității)

▪ Contracte de lungă durată (între 7 și 10 ani) 

– Facilitarea unor perspective economice

– Minimizarea riscurilor de investiții pentru achiziția de vehicule 

▪ Definirea

– cerințelor minime cantitative și 

– celor calitative ale serviciilor care

– opțional pot fi supra-realizate 

▪ Compensații necesare în caz unei reglementări non-cost-eficiente a tarifului
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Verificarea prevederilor privind intervalul de timp între rute

▪ Scenariul 1: Implementarea abordării propuse de piață bazată pe concurență:

– Prevederile curente nu mai sunt necesare 

▪ Scenariul 2: Rămâne combinația curentă de acces deschis și concurență 
selectivă:

– La etapa dată, prevederile existente nu pot oferi o modalitate eficientă de 
organizare a rutelor ținând cont de cererea și de impactul de venituri cu alte rute

– Acestea ar putea fi eficiente, dacă se va realiza analiza fluxului de pasageri și 
prognozarea cererii și va exista o bază de date pentru definirea programelor de 
transport rutier

31



© German Economic Team Moldova / Berlin Economics

Eliminarea prevederilor de restricționare a pieței

▪ Eliminarea restricțiilor privind accesul la piață

– Prevederile privind perioadele limitate cât și acordurile de suspendare temporară 
care se aplică noilor rute sau schimbării celor existente nu sunt coerente și 
restricționează concurența

– Se recomandă eliminarea acestor prevederi

▪ Punerea în aplicare a obligațiilor de serviciu / Prevenirea încălcării obligațiilor 
de serviciu

– Operatorii trebuie să fie penalizați când încalcă obligațiile de serviciu ce țin de 
cerințele programelor de transport rutier, cum ar fi anularea curselor programate, 
etc. 

– Prevederile curente privind suspendarea autorizațiilor trebuie să fie înăsprite 
semnificativ pentru a stimula efectele de prevenire

– În caz contrar, autorizațiile existente pot fi ușor utilizate pentru a restrânge intrarea 
pe piață a concurenților (efectul de închidere a pieței)
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Eliminarea restricțiilor privind importul vehiculelor

▪ Starea tehnică și serviciile și dotările pentru pasageri sunt de o relevanță mai 
înaltă decât vârsta unui vehicul

▪ Din aceste considerente, restricțiile existente asupra importului vehiculelor de 
transport de pasageri trebuie să fie eliminate și înlocuite de certificare 
tehnică corespunzătoare și procese de inspecție periodică a autobuzelor

▪ Pentru a asigura inspecții adecvate ale autobuzelor, trebuie să fie 
implementat în modul corespunzător regulamentul privind inspecția 
vehiculelor

▪ Acest fapt ar susține înlocuirea și reînnoirea parcului curent de autobuze 
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Informarea digitală a pasagerilor și e-bilet

▪ Introducerea proceselor digitale în funcționarea autobuzelor interurbane: 
platformă electronică de informare și rezervare

– Echipamentul parcului de autobuze cu un sistem de poziționare GPS oferă 
posibilitatea operatorilor gărilor de autobuze să ofere date în timp real despre 
rute / deplasarea autobuzului. În același timp, conceptul planificat  de 
management integrat al ANTA cu elemente de e-autorizare ar putea fi 
complementat cu o platformă ne-discriminatorie de e-bilet

– După cum arată experiența de cele mai bune practici în câteva sisteme de 
transport din întreaga lume, platformele integrate bazate pe web pentru 
informații vizând orarul și deplasarea în timp real sunt necesare pentru un 
serviciu modern. Adițional, platforma poate fi integrată cu sistemul integrat de 
vânzări pentru a facilita procurarea biletelor electronice (e-bilet) într-un mod 
ușor pentru client 

– Recomandăm oferirea unei aplicații web actualizate care să acopere toate 
sistemele de transport din Moldova (incl. transportul local, municipal, raional, 
interraional, internațional și cel de cale ferată)
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Informarea digitală a pasagerilor și e-bilet

▪ Introducerea proceselor digitale în funcționarea autobuzelor interurbane: 
platforma electronică de informare și rezervare 

– De îndată ce va fi creată opțiunea e-bilet vânzarea biletelor contra numerar de 
către șoferi ar putea fi redusă sau înlocuită după o etapă de tranziție prin plăți 
electronice sau achitarea de sine-stătătoare prin aplicație 

– Sistemele de rezervă sunt recomandate pentru a avea grijă de grupurile de 
pasageri care nu sunt familiarizați cu aplicațiile sau sistemele de plăți 
electronice (de ex. card-uri preplătite să fie utilizate pentru plăți electronice)

– Pentru a implementa platforma electronică de informare și rezervare trebuie 
să fie implicați și coordonați diverși actori, incluzând, dar fără a se limita la 
autoritățile responsabile de la toate nivelele conexe (local, municipal, raional, 
ANTA, Ministerul Economiei și Infrastructurii), operatorii de autobuze și căi 
ferate, operatorii gărilor de autobuze, partenerii tehnici, etc. 

– Actorii trebuie să convină în comun asupra realizării unui studiu de fezabilitate 
pentru a diviza toate sarcinile și pregăti de asemenea estimarea de costuri cât 
și un concept operațional și de finanțare
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Calitatea sporită a infrastructurii gării de autobuze

▪ Modelul curent de business bazat pe comision utilizat de concesionarii gărilor 
de autobuze susține utilizarea gărilor de autobuze, deoarece operatorii nu 
sunt taxați pentru utilizarea infrastructurii 

▪ În același timp, nu există stimulări pentru o infrastructură consolidată și 
calitatea serviciului 

– Din aceste considerente, prevederile privind consolidarea calității trebuie să fie 
integrate în contractele concesionale 

– Calitatea infrastructurii și serviciului trebuie să fie definită în mod obligatoriu 

– Trebuie să fie implementat un proces de supraveghere/control al calității, cât și un 
sistem bonus-malus (de ex. dacă un sistem existent de informare a pasagerilor sau 
instalațiile sanitare nu funcționează)
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Prevenirea transportului ilegal

▪ Organul reglementator trebuie să pună în aplicare utilizarea gărilor de 
autobuze pentru a aboli îmbarcarea și debarcarea lângă stațiile existente 

▪ Recomandarea privind crearea unei platforme digitale pentru informarea 
pasagerilor și e-bilet ar putea ajuta la reducerea plăților în numerar sau 
transportul fără eliberarea de bilete și spori supravegherea electronică a 
funcționării transportului de persoane în același timp
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Anexă: Cererea de pasageri

▪ Între numerele maxime de pasageri din ultimii ani în 2012 și 2015, numărul 
de pasageri s-a redus cu aproximativ 19%

▪ Din 2015 numărul de pasageri a evoluat în direcție ușor pozitivă și a 
înregistrat între aprox. 84 milioane în 2017 și aprox. 82 milioane în 2018
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Sursa: Biroul Național de Statistică. Este indicată doar informația oficială. Segmentul de cererea de pasageri care călătoresc fără bilete nu poate fi specificat.
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Anexa: sistemul moldovenesc de transport al pasagerilor pe cale ferată

▪ Transportul de pasageri pe cale 
ferată este limitat la conexiunile 
și cantitatea de trenuri indicate 
mai jos:
– Chișinău – Bălți: până la 2 trenuri pe 

zi (doar trenuri internaționale)

– Chișinău – Bender: până la 3 trenuri 
pe zi (incl. trenuri internaționale)

– Chișinău – Basarabeasca: fără 
serviciu

– Chișinău – Ungheni: până la 5 trenuri 
pe zi (incl. trenuri internaționale)

– Conexiuni internaționale cu 
România, Rusia și Ucraina 
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Sursa: orarul căii ferate: DB Vertrieb GmbH, din 19.11.2019
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Anexa: sistemul moldovenesc de transport al pasagerilor pe cale ferată
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Ungheni

Bălți

Chișinău

Bender

spre Moscova
spre St. Petersburg

spre Moscova 
spre Odesa

spre Socola
spre Iași
spre București

Basarabeasca

Tiraspol

H
a
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: IG
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0
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9
. D

a
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: ©
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p
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p
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9
. Timp (ore) Calea ferată Autob. 

interuban

Chișinău – Bălți 3:45 – 4:48 3:00

Chișinău – Bender 0:58 – 2:06 1:25

Chișinău – Ungheni 2:04 – 2:51 2:45

▪ Comparația timpului de călătorie între 
calea ferată și autobuzele interurbane 
relevă că căile ferate pot fi competitive 
din perspectiva timpului de călătorie 
pe unele rute importante, însă doar cu 
un număr foarte limitate de trenuri

▪ În concluzie, calea ferată în starea 
actuală nu joacă un rol major în 
sistemul de transport public din 
Moldova

Surse: orarul căii ferate: DB Vertrieb GmbH, din 19.11.2019; orarul autobuzelor: Gările Auto Moderne, din 19.11.2019 



© German Economic Team Moldova / Berlin Economics

Anexa: Prezentarea reglementării pieței autobuzelor în UE
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Sursa: Steer Davies Gleave pentru Comisia Europeană: studiu comprehensiv al transportului de pasageri de Coach în Europa, aprilie 2016

▪ Sunt puține piețe de autobuze care 
sunt pe deplin liberalizate în UE 

▪ Piețe majore precum Franța, Italia 
sau Germania au liberalizat doar 
sectorul autobuzelor interurbane, 
pe când piața autobuzelor locale, 
municipale și regionale rămâne a fi 
reglementată.

▪ Segmentele pieței reglementate 
mai cu seamă se bazează pe 
subvenții sau compensații 
financiare de ex. pentru tarife 
reglementate sau pentru a 
satisface cerințele definite de 
servicii


