
CONTRACT
DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

PRIVIND MODERNIZAREA ŞI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII 
Î.S. "GĂRILE ŞI STAŢIILE AUTO"

încheiat între

AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Şi

S.R.L. "GĂRILE AUTO MODERNE”

CHIŞINĂU



PREZENTUL CONTRACT nr. 3/09 este încheiat la data de 17 decembrie 2018, mun.Chişinău, 
Republica Moldova, de către şi între:

"Agenţia Proprietăţii Publice" IDNO 1006601001090, în persoana Dlui Vladimir 
Baldovici, director general al Agenţiei Proprietăţii Publice, care acţionează în baza 
Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 902 din 06 noiembrie 2017, numit în 
continuare "Partener public:", pe de o parte,

Şl
S.R.L. "Gările Auto Moderne" IDNO 1018600047267, în persoana Dlui Vitalii Mrug, 

administrator al S.R.L. "Gările Auto Moderne", care acţionează în baza Statutului şi în baza 
Acordului de asociere nr. 6211 din 15 noiembrie 2018 autentificat de notarul Panuş Carolina, 
numit în continuare "Partener privat", pe de altă parte.

Partenerul public şi Partenerul privat sunt în continuare denumiţi individual "Partea" şi 
colectiv "Părţile".

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
Guvernul Republicii Moldova a aprobat prin Hotărârea nr. 419 din 18.06.2012 „Cu privire 

la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes 
public naţional propuse parteneriatului public-privat" (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 126-129/457 din 22.06.2012), cu modificările şi completările ulterioare, printre 
altele, lista serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, 
domeniul transport public prin care a decis iniţierea şi implementarea proiectului de 
parteneriat public-privat de interes naţional privind serviciile Î.S. „Gările şi Staţiile Auto" şi 
prin Hotărârea nr. 898 din 12.09.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 358- 
364/957 din 21.09.2018), a desemnat Agenţia Proprietăţii Publice, în calitate de autoritate 
publică responsabilă de semnarea prezentului Contract, ţinând cont de „Obiectivele şi 
condiţiile parteneriatului public-privat privind modernizarea şi eficientizarea activităţii 
filialelor Î.S. „Gările şi Staţiile Auto" şi cerinţele generale privind selectarea partenerului 
privat", aprobate prin aceiaşi Hotărâre de Guvern,

Părţile, au convenit asupra următoarelor clauze:

1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI
1.1. Definiţii
în acest Contract, următoarele cuvinte, termeni şi expresii vor avea sensul respectiv care li 

se atribuie în continuare:
„Acorduri de parteneriiat public-privat" reprezintă în ansamblu acest Contract, orice 

contract de proiectare, aranjare tehnică, achiziţionare publică, contractul de exploatare şi
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deservire tehnică, precum şi oricare alte contracte semnificative încheiate sau care pot fi 
încheiate în continuare de către Partenerul privat în legătură cu prezentul Contract.

„Act de transmitere" reprezintă actul prin care se transm it activele Î.S. "Gările şi Staţiile
Auto", ce aparţin statului cu drept de proprietate publică, aflate în posesie, folosinţă, locaţiune, 
gestiune economică a întreprinderii de stat. Transmiterea are loc prin întocmirea şi aprobarea 
actului sau actelor de transmitere a activelor, excluderea lor din contabilitatea întreprinderii 
care transmite şi reflectarea lor în contabilitatea întreprinderii care primeşte, reînregistrarea 
obiectelor imobile, mijloacelor de transport şi altor obiecte conform definiţiei "active", în 
modul stabilit de legislaţie, la organul teritorial cadastral şi alte organe autorizate în acest 
sens.

„Active" reprezintă toate activele fizice şi alte active cu privire la şi care fac parte din 
parteneriatul public-privat, incluzând, dar nelimitându-se la:

a) activele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", inclusiv terenurile aferente şi altele, ce aparţin 
întreprinderii cu drept de gestiune economică, aflate în posesie, folosinţă, locaţiune şi alte 
active cu drept de proprietate publică a statului;

b) imobilizări materiale, cum ar fi lucrările de construcţii civile, inclusiv şi fundamente, 
pavaje, suprafaţa drumurilor, drumuri de acces, lucrări de drenaj, instalaţii de iluminat, semne 
de circulaţie, plăci indicatoare, mijloace de transport, echipamente de colectare a plăţilor 
pentru parcare sau de regulare a traficului, instalaţiile electrice de iluminare, telefon şi alte 
sisteme de comunicaţii şi echipamente pentru proiect, facilităţi de serviciu, inclusiv toate 
activele materiale la care valoarea contabilă este egală cu zero care vor fi transmise cu 
reflectarea cantităţii fără preţ etc.;

c) imobilizări necorporale, cum ar fi permisiunile şi autorizaţiile în vigoare cu privire la 
sau în legătură cu parteneriatul public-privat, drepturile Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" asupra 
acordurilor (documentaţiei) de proiect;

d) activele în curs de execuţie
e) alte active.
„Active în curs de execuţie" reprezintă obiectele ce ţin de activitatea autogărilor şi 

staţiilor auto şi nu numai, precum şi lucrările, serviciile, inclusiv imobilizările incorporale şi 
alte active pe termen lung nefinalizate către momentul semnării prezentului Contract.

„Autogară" reprezintă complexe de construcţii adiacente drumului, destinate pentru 
deservirea operatorilor de transport şi publicului călător, ce permite staţionarea autobuzelor 
la peroane, îmbarcarea sau debarcarea persoanelor din autobuze, precum şi alte servicii 
pentru autobuze şi persoanele aflate în aşteptare.

„Cartea tehnică a construcţiilor” reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare 
la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea şi urmărirea comportării în exploatare a 
construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele, necesare pentru 
identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a construcţiei respective şi a evoluţiei 
acesteia în timp, perfectată conform Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la

V
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aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente sau alt act 
normativ relevant în vigoare pe durata acţiunii prezentului Contract.

„Caz de urgenţă" reprezintă o condiţie sau o situaţie în care este posibil să se pună în
pericol securitatea persoanelor sau infrastructurii gărilor sau staţiilor auto, inclusiv a 
utilizatorilor acesteia sau care reprezintă o ameninţare imediată de survenire a prejudiciului 
material la oricare dintre activele prezentului Contract.

„Investiţii” sunt cheltuielile suportate de către Partenerul privat pentru derularea 
procesului de modernizare şi eficientizare a activităţii filialelor ÎS "Gările şi Staţiile Auto".

„Contract" reprezintă acordul de voinţă realizat între Partenerul public şi Partenerul 
privat prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturile juridice, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei RM în vigoare şi prezentului Contract.

„Concepţia arhitectural urbanistică" reprezintă Documentaţia de proiect elaborată 
conform prevederilor legale, toate desenele, proiectele, calculele, documentele referitoare la 
proiect şi care trebuie să fie incluse în Cartea tehnică a construcţiei.

„Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat" reprezintă comisia 
instituită prin ordinul Partenerului public în componenţa căreia se includ reprezentanţii 
desemnaţi din partea Partenerului public, Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", altor Entităţi 
Guvernamentale, precum şi din partea Partenerului privat.

„Creditori" sunt instituţiile financiare, băncile, fondurile, inclusiv fiduciare sau persoanele 
de încredere ale deţinătorilor de obligaţiuni sau altor valori mobiliare, ale succesorilor şi 
împuterniciţilor lor, alte persoane juridice care oferă finanţare Partenerului privat.

„Data de începere" reprezintă data la care a început transmiterea de către Partenerul 
public a posesiunii fizice asupra activelor către Partenerul privat

„Datorie" reprezintă totalitatea sumelor exprimate în lei moldoveneşti care nu au fost 
achitate, dar datorate Creditorilor, conform Documentelor de finanţare.

„Compensarea daunelor" reprezintă despăgubiri pecuniare, exprimate în bani, a căror 
plată incumbă Partenerul public sau Partenerul privat de a repara prejudicii, ca urmare a 
neexecutării (totale sau parţiale) ori a executării defectuoase a obligaţiilor asumate prin 
prezentul Contract.

„Documentele de finanţare" reprezintă documentele întocmite de către Partenerul 
privat în ceea ce priveşte finanţarea (inclusiv refinanţarea) pentru proiect, care va fi oferit de 
către Creditori prin intermediul împrumuturilor, aconturilor, aderării la obligaţiuni şi la alte 
creanţe şi garanţii, ca parte la datoria contingenţă, finanţare pe termen lung sau alte forme de 
creditare şi trebuie să includă contracte de credit, împrumut, acorduri de garanţii şi orice alte 
documente care prezintă garanţii pentru finanţare de acest fel şi include amendamentele sau 
modificările cu privire la acestea.

„Data recepţiei finale a lucrărilor" reprezintă Data finalizării perioadei investiţionale 
prestabilite în prezentul Contract, dar nu mai târziu de 3 ani din data semnării prezentului 
Contract.
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„Data rezilierii" reprezintă data la care are loc rezilierea obligaţiilor contractuale (se 
sting raporturi juridice).

„Efect advers semnificativ" reprezintă influenţa negativă sem nificativă asupra:
a) abilităţii Partenerului privat de a respecta şi de a îndeplini oricare dintre drepturile şi 

obligaţiile sale în temeiul şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
b) situaţiei financiare, operaţiunilor sau activelor Partenerului privat;
c) legalităţii, valabilităţii cu caracter obligatoriu sau executoriu la prezentul Contract;
d) dreptului şi căilor de atac ale Partenerului privat în temeiul prezentului Contract.
„Entitate Guvernamentală” înseamnă orice persoană juridică de drept public a

Republicii Moldova. în scopul prezentei definiţii, Agenţia Proprietăţii Publice, în calitate de 
Partener public, Parte la prezentul Contract, nu va fi considerat a fi o Entitate Guvernamentală.

„Etapă investiţională" reprezintă termenul de realizare a investiţiei care este de 3 (trei) 
ani din momentul semnării prezentului Contract.

„EURO" reprezintă moneda unică a Uniunii Europene.
„Exerciţiul financiar" reprezintă exerciţiul financiar care începe cu 1 ianuarie şi se 

finalizează la 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.
„Exploatare şi deservire tehnică" reprezintă operarea, exploatarea şi deservirea tehnică 

a obiectului prezentului Contract în timpul perioadei de exploatare, inclusiv, dar nu se 
limitează la funcţiile de deservire tehnică şi de executare a altor servicii suplimentare.

„Garanţie" însemnă declaraţia ce este dată de Partenerul public Partenerului privat şi de 
Partenerul privat Partenerului public, după caz, astfel cum sunt prevăzute în punctele 15 şi 16 
din prezentul Contract;

„Grevare" reprezintă o interdicţie, cum ar fi ipoteca, gajul, sechestru, amanet, garanţie cu 
gaj, privilegiu sau prioritate de orice fel, fiind în calitate de garanţie sau alte obligaţii de acest 
fel.

„Guvernul" înseamnă Guvernul Republicii Moldova.
„încălcare gravă" reprezintă o încălcare din partea oricăreia dintre Părţi, a oricărei dintre 

obligaţiile care îi revin conform prezentului Contract care are / ar putea avea un efect advers 
asupra parteneriatului public-privat şi pe care această Parte nu l-a rezolvat în Perioada de 
rezoluţie.

„Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" înseamnă întreprinderea de Stat "Gările şi Staţiile Auto", 
responsabilă pentru gestionarea şi exploatarea gărilor şi staţiilor auto indicate în Anexa nr. 1, 
până la semnarea prezentului Contract.

„Legislaţie în vigoare" înseamnă orice act legislativ sau normativ; orice dispoziţie, ordin 
sau decret executabil; orice reguli sau reglementări; orice act obligatoriu sau decizie 
administrativă obligatorie din partea unei Entităţi Guvernamentale; coduri, standarde sau linii 
îndrumătoare obligatorii; în cazul fiecăruia din cele de mai sus, indiferent dacă acestea sunt 
aplicabile unei persoane sau unor persoane specifice, sau în mod general la nivel local, 
regional, naţional sau supranaţional, astfel cum pot fi modificate.
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„Lei moldoveneşti" sau „MDL" se referă la unitatea m onetară oficială a Republicii 
Moldova.

„Lucrări de construcţie" reprezintă toate lucrările necesare efectuate în scopul

Contract, prevederile Legii 721/1996, Legii 163/2010 şi normativele în vigoare.
„Modernizarea şi eficientizarea activităţii gărilor şi staţiilor auto" reprezintă un 

complex de procedee derivate din angajamentele proiectului pe care Partenerul privat trebuie 
să le preia, proiecteze, aranjeze tehnic, achiziţioneze, finanţeze, construiască, exploateze şi să-l 
deservească tehnic în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

„Notificarea de reziliere" reprezintă o comunicare în scris, de către o Parte celeilalte 
Părţi cu privire la încetarea raporturilor contractuale în conformitate cu prevederile în vigoare 
ale prezentului Contract sau, după caz, a legislaţiei în vigoare.

„Obiecte suplimentare" reprezintă obiectele propuse de către Partenerul privat, care 
urmează a fi implementate pe teritoriul filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", adăugător la 
prezentul Contract.

„Partener public" - persoană juridică de drept public care stabileşte un raport de 
parteneriat public-privat şi reprezintă o parte a prezentului Contract (Agenţia Proprietăţii 
Publice sau succesorul ei legal) ce efectuează monitorizarea executării prezentului Contract de 
către Partenerul privat şi asupra activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" transmise în gestiunea 
Partenerului privat pentru operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto sau oricărei părţi a 
acestuia sau asupra îndeplinirii tuturor sau oricărei dintre obligaţiile Partenerului privat în 
cadrul sau conform prezentului Contract.

„Partener privat" - persoană juridică de drept privat, care a devenit, în condiţiile legii, 
parte a parteneriatului public-privat şi reprezintă cealaltă parte a prezentului Contract (S.R.L. 
"Gările Auto Moderne").

„Părţile" reprezintă ansamblul părţilor semnatare ale prezentului Contract şi
„Partea"/„Partea de contract" se referă la oricare dintre Părţile aderate la prezentul 

Contract în mod individual.
„Perioada de exploatare” reprezintă perioada, care începe:
a) pentru obiectele primite conform actelor de transmitere -  din data semnării actelor de 

transmitere ,dar nu mai târziu de 10 de zile din data semnării prezentului Contract
b) pentru obiectele construite conform Etapei de implementare a parteneriatului public- 

privat -  din Data dării în exploatare în modul stabilit.
Perioada de exploatare se finalizează la expirarea termenului Contractului.
„Perioada de rezoluţiie" reprezintă perioada specificată în acest Contract pentru 

rezolvarea oricărei încălcări sau neîndeplinirea oricărei clauze a prezentului Contract de către 
Partea responsabilă pentru o astfel de încălcare sau neîndeplinire a obligaţiei sale.

„Perioada de tranziţie" reprezintă o perioadă determinată de timp în cursul căreia, 
Partenerul privat se obligă să preia de la Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", maximum până la data de 
31 decembrie 2018 activele acesteia, inclusiv terenurile aferente, activele în curs de execuţie,
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precum şi obţinerea de către Partenerul privat a tuturor permisiunilor aplicabile în vederea 
prestării serviciilor ce constituie obiectul prezentului Contract.

„Permisiunile aplicabile" reprezin tă toate confirm ările, perm isiunile, autorizaţiile, 
acordurile şi aprobările în temeiul sau în conformitate cu legislaţia RM, necesare să fie 
obţinute şi m enţinute de către Partenerul privat în vederea im plem entării parteneriatului 
public-privat, în conformitate cu prezentul Contract.

„Persoană" reprezintă orice persoană fizică, juridică, companie, corporaţie, partener, 
întreprindere mixtă, fond fiduciar, organizaţie fără personalitate juridică, Guvern sau 
autoritate publică sau orice altă entitate juridică.

„Practici bune de execuţie a obligaţiilor" reprezintă acele practici, metode, tehnici, 
standarde, priceperi, diligeriţă şi prudenţă care sunt în mod general şi rezonabil aşteptate şi 
acceptate la nivel internaţional de la un operator rezonabil calificat şi cu experienţă, angajat în 
acelaşi tip de activitate după cum se prevede în prezentul Contract, şi ar însemna practici bune 
de inginerie în proiectare, construcţii şi managementul de proiect, care trebuie să rezulte în 
îndeplinirea obligaţiilor Partenerului privat cu privire la exploatarea, deservirea tehnică şi 
prestarea serviciilor de deservire a călătorilor în filialele ÎS "Gările şi Staţiile Auto", în 
conformitate cu acest Contract, legislaţia RM, autorizaţiile aplicabile, fiabilitatea, siguranţa, 
protecţia mediului, economia şi eficienţa.

„Proiect" reprezintă modernizarea şi eficientizarea activităţii filialelor ÎS "Gările şi Staţiile 
Auto", în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

„Reziliere" reprezintă încetarea prezentului Contract în baza Notificării de reziliere sau 
prin alte mijloace, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dar nu trebuie să 
includă expirarea prezentului Contract.

„Sistemul de colectare a tarifelor la serviciile de autogară” reprezintă un ansamblu de 
proceduri stabilite prin actele legislative şi normative relevante, în vigoare.

„Specificaţii şi standarde" reprezintă specificaţiile şi standardele referitoare la calitatea, 
capacitatea şi alte cerinţe pentru proiect , precum şi orice modificări aduse acestora sau 
suplimentele acestora, după cum sunt incluse în proiectarea şi ingineria parteneriatului 
public-privat propuse de către Partenerul privat.

„Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC)" reprezintă standardele de raportare 
financiară aplicabile la orice perioadă a Contractului, conform legislaţiei Republicii Moldova.

„Staţie auto" semnifică punctul de pe o rută, amenajat corespunzător, semnalizat printr- 
un indicator rutier de tip panou pe care este afişat graficul de staţionare a rutelor pentru 
îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate.

1.2. Interpretarea
în acest Contract, cu excepţia cazului în care contextul impune altfel:
- singularul include pluralul şi invers;
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- cuvintele „din prezentul Contract", „al/a prezentului Contract", „în conformitate cu 
prezentul Contract" sau alţi asemenea termeni se referă la prezentul Contract în integralitatea 
acestuia, nu însă la o prevedere punct, ataşam ent, anexă anume a acestuia;

- referinţele la „prezentul Contract" sau la orice alt contract sau document vor fi 
interpretate ca o referinţă la un asemenea Contract sau document astfel cum a fost amendat, 
modificat sau completat şi în vigoare în mod periodic şi va cuprinde o referire la orice 
document care îl amendează, modifică sau completează, sau care este încheiat, semnat sau 
executat ca urmare, sau în conformitate cu termenii săi;

- fiecare din Anexele la prezentul Contract este parte integrantă din acesta din toate 
punctele de vedere;

- orice referinţă la o dispoziţie legală trebuie să includă prevederi, cum ar fi de la caz la 
caz modificate sau adoptate din nou sau consolidate în măsura în care astfel de modificare sau 
readoptare se aplică sau este posibil de a aplica la oricare dintre tranzacţiile încheiate mai jos;

- referinţele la legislaţia Republicii Moldova trebuie să includă legi, acte normative, 
norme, regulamente, instrucţiuni sau acte care au putere juridică pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova;

- termenii „care include" şi „inclusiv" vor fi tratate ca fiind urmate de cuvintele „fără a se 
limita la" sau „fără a aduce atingere", indiferent de faptul dacă acestea sunt urmate de 
asemenea cuvinte sau de orice alte expresii care au semnificaţie similară;

- orice referire la „în scris" sau „scris/ă" include scrisoare electronică, faxuri şi orice 
formă definitivă de reproducere vizibilă a cuvintelor;

- orice referire la o „lună" sau „an" semnifică trimiteri la o lună calendaristică sau un an 
calendaristic, conform calendarului Gregorian;

- orice referinţă la orice perioadă de timp înseamnă o referinţă la faptul că aceasta este în 
conformitate cu ora locală din Moldova;

- orice referinţă la orice perioadă începând „de la" o zi specificată sau dată şi „până la" o 
zi sau o dată specificată, trebuie să includă ambele zile sau date; în cazul în care ultima zi a 
oricărei perioade calculate conform rezentului Contract nu este o zi lucrătoare, perioada va 
dura până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;

- orice referinţă în orice moment, la orice acord, act, document juridic, licenţă sau 
document de orice descriere, trebuie interpretate ca trimiteri la acest acord, act, document 
juridic, licenţă sau alt document după cum au fost corectate, schimbate, completate, modificate 
sau suspendate în timpul referinţei în cauză;

- titlurile clauzelor din prezentul Contract sunt introduse cu titlu generic, având o natură 
marginală, urmându-se comoditatea şi facilitarea referinţelor la acestea şi nu vor afecta în nici 
un fel interpretarea prezentului Contract;

- trimiterile cu privire la „construcţie" cuprind investigaţia, proiectarea, ingineria, 
achiziţiile, livrarea, transportarea, instalarea, prelucrarea, fabricarea, testarea, punerea în 
funcţiune şi alte activităţi legate de construcţie;
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- orice acord, consim ţăm ânt, aprobare, autorizare, notificare, comunicare, informare sau 
raport cerut în cadrul sau în temeiul prezentului Contract de la sau de către orice Parte trebuie 
să fie valabile şi eficace numai dacă este în scris şi nici într-un caz altfel;

- orice cuvinte, term eni, expresii şi abrevieri scrise cu majusculă folosite în mod specific 
în orice Anexă sau în orice Supliment al oricărei Anexe, vor avea sensul stabilit în Anexă.

1.3. Unităţile de măsură şi convenţiile aritmetice
Toate unităţile de măsură şi calculele trebuie să fie în sistemul metric S.I. şi calculele 

trebuie efectuate cu două zecimale.

1.4. Documentaţia Contractului şi ordinea de prioritate
Prezentul Contract este alcătuit din:
- corpul Contractului, inclusiv preambulul acestuia;
- Anexele la prezentul Contract, constituind parte integrantă a prezentului Contract, vor fi 

în vigoare şi actuale ca şi cum acestea au fost în mod direct stabilite în cadrul acestui Contract.
în cazul unei neconformităţi între corpul Contractului şi Anexele la acesta, Părţile vor 

încerca să rezolve această neconformitate considerând Contractul ca pe un întreg, iar 
prevederea care este mai specială va prevala.

Totuşi, în caz de ambiguităţi sau necorespunderi în cadrul acestui Contract, se aplică 
următoarele reguli:

- între două clauze ale prezentului Contract, dispoziţiile specifice relevante pentru 
întrebarea în cauză vor prevala asupra celor din alte clauze;

- între clauzele Contractului şi Anexele la Contract, clauzele Contractului vor prevala;
- între descrierea inserată în Concepţia arhitectural-urbanistică şi specificaţii/standarde, 

ultimele vor prevala;
- între dimensiunea şcalată a desenului şi dimensiunea sa specifică în scris, aceasta din 

urmă va prevala;
- între orice valoare scrisă cu cifre şi cu litere, aceasta din urmă va prevala.

2. ELEMENTELE ESENŢIALE ALE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
2.1. Scopul şi natura juridică a parteneriatului public-privat
Scopul parteneriatului public-privat constă în modernizarea şi eficientizarea activităţii 

filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" prin dezvoltarea unei afaceri fezabile, generatoare de 
profit, cu stabilirea unor condiţii riguroase de activitate în concordanţă cu prevederile legale.

Sub rezerva şi în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract, 
Partenerul public transmite activele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" în gestiunea Partenerului 
privat pentru prestarea serviciilor de interes public în domeniul transportului rutier, prestate 
utilizatorilor autogărilor (staţiilor auto), garantând Partenerului public executarea obligaţiilor 
contractuale de a finanţa, investiga, studia, proiecta, aranja tehnic, construi, exploata şi deservi 
tehnic filialele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" şi a-şi exercita şi/sau beneficia de drepturile, 
competenţele, privilegiile, autorizaţiile şi împuternicirile stabilite în prezentul Contract. în
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afară de aceasta, Partenerul privat în conformitate cu legislaţia în vigoare nelimitat are dreptul 
de a percepe, solicita, colecta şi poseda orice fel de plăţi pentru serviciile prestate.

2.2. Modalitatea de realizare a Contractului
Modalitatea de realizare a parteneriatului public-privat este operarea serviciilor şi 

activelor Î.S. „Gările şi Staţiile Auto" prin atragerea capitalului privat, asigurând 
recuperabilitatea investiţiilor prin modelul Construcţie-Operare-Transfer, conform 
dispoziţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la parteneriatul public- 
privat, nr. 179 din 10.07.2008.

Contractul de parteneriat public-privat privind modernizarea şi eficientizarea activităţii 
Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" urmează a fi înregistrat la organul teritorial cadastral, la fel şi în alte 
Registre şi la organizaţii/instituţii, după caz.

2.3. Obiectul Contractului de parteneriat public-privat (caracteristica tehnico- 
economică)

Obiect al Contractului de parteneriat public-privat constituie serviciile de interes public în 
domeniul transportului rutier, prestate utilizatorilor autogărilor (staţiilor auto), orientate spre 
accesibilitatea, siguranţa şi calitatea deservirii călătorilor şi a operatorilor de transport auto, 
precum şi activele Î.S. „Gările şi Staţiile Auto" ce aparţin cu drept de proprietate, gestiune 
economică, aflate în posesie, folosinţă sau locaţiune, cu excepţia creanţelor, activelor 
financiare şi datoriilor.

Lista activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" şi a terenurilor transmise Partenerului privat 
conform prezentului Contract nu constituie Act de transmitere a activelor parteneriatului 
public-privat către Partenerul privat. Transmiterea activelor va fi efectuată în condiţiile 
punctului 3 din prezentul Contract.

2.4. Acceptarea, limitele şi volumul parteneriatului public-privat
Prin prezentul Contract, Partenerul privat se angajează să preia activele Î.S. "Gările şi 

Staţiile Auto" în gestiune şi să îndeplinească toate obligaţiile în conformitate cu termenii şi 
condiţiile stabilite în continuare în prezentul Contract.

Partenerul public se angajează să predea Partenerului privat pe întreaga Perioadă de 
valabilitate a Contractului, posesia de fapt asupra activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" lipsită 
de orice grevare în termen de 10 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar nu mai 
târziu de 31 decembrie 2018. Actele de transmitere a activelor împreună cu drepturile 
necesare, în scopul implementării parteneriatului public-privat în conformitate cu prezentul 
Contract, pot fi semnate între Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" şi Partenerul privat, respectiv 
aprobate de Partenerul public, în orice moment până la Data începerii, cu intrarea lor în 
vigoare la data semnării.

Partenerul public confirmă faptul că, în urma transmiterii activelor Î.S. "Gările şi Staţiile 
Auto" către Partenerul privat, în conformitate cu clauzele prezentului Contract, Partenerul 
privat va avea dreptul exclusiv de a intra în posesiunea, ocupa, folosi şi gestiona efectiv
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utilităţile obiectului parteneriatului public-privat şi a realiza din contul său, plăţile şi pe

Auto", astfel încât să poată fi necesar sau corespunzător pentru îm bunătăţirea serviciilor de
deservire a călătorilor în filialele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".

Informaţiile despre obiectul parteneriatului public-privat sunt indicate de către 
Partenerul public cu bună credinţă şi cu respectarea aspectelor pentru care aceste informaţii 
sunt solicitate de către Partenerul privat.

Partenerul public este de acord să pună la dispoziţia Partenerului privat, la o cerere 
înaintată în prealabil, orice alte informaţii suplimentare cu privire la obiectul parteneriatului 
public-privat, pe care Partenerul public le poate deţine acum sau poate le va poseda în viitor.

2.5. Efectele juridice ale parteneriatului public-privat
Transmiterea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" în gestiunea Partenerului privat nu este 

un act translativ de proprietate. Actul de transmitere se realizează exclusiv pentru prestarea 
de către Partenerul privat a serviciilor de interes public în domeniul transportului rutier, 
prestate utilizatorilor autogărilor (staţiilor auto). Titularul dreptului de proprietate rămâne în 
continuare statul Republica Moldova conform legislaţiei în vigoare.

Venitul şi profitul (inclusiv şi profitul net după achitarea impozitelor şi altor plăţi 
obligatorii), obţinut din operarea activităţii autogărilor (staţiilor auto) aparţin Partenerului 
privat şi sunt folosite la discreţia sa.

Semnarea prezentului Contract nu generează instituirea unor raporturi de subordonare 
între Părţile contractante în procesul realizării parteneriatului public-privat privind 
modernizarea şi eficientizarea activităţii Î.S. "Gările şi Staţiile Auto". Partenerul privat va 
executa obligaţiile asumate prin Contract fără careva imixtiuni în activitatea economică din 
partea Partenerului public.

2.6. Durata parteneriatului public-privat
Termenul Contractului de parteneriat public-privat este de 25 ani.
Termenul de valabilitate începe pe data nu mai târziu de 17 decembrie 2018 şi se termină 

la data nu mai târziu de 17 decembrie 2043.
Parteneriatul public-privat instituit prin prezentul Contract se stabilieşte pentru o 

perioadă care începe cu Data de începere (nu mai târziu de 31 decembrie 2018), pe parcursul 
perioadei în care Partenerul privat este autorizat să gestioneze activele ÎS "Gările şi Staţiile 
Auto" pentru operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentului Contract.

2.7. Plăţi şi beneficii
Sub rezerva dispoziţiilor prezentului Contract, în timpul perioadei de valabilitate a 

prezentului Contract, Partenerul privat va plăti în beneficiul Partenerului public pentru 
prestarea serviciilor şi gestionarea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", după cum se specifică 
în Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
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Beneficiile directe ale Partenerului public vor constitui valoarea medie a profitului net 
obţinut de Î.S. “Gările şi Staţiile Auto" ca rezultat al activităţii pentru ultimii 3 (trei) ani de până 
la sem narea prezentului Contract, ceea ce reprezintă 4 .9 7 5 .0 0 0  lei, cu o creştere anuală de 5%.

Achitarea beneficiilor directe ale partenerului public achitate de Partenerul privat pentru 
prestarea serviciilor şi gestiunea activelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", se efectuează anual, în 
termen de până la 01 iulie, pentru anul de gestiune precedent, prin transfer în bugetul de stat. 
în caz de nerespectare a termenului dat partenerul privat va achita penalitate în mărime de 
0,01% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru ultimul an de derulare a Contractului, Partenerul privat va asigura transferul în 
bugetul de stat a sumei corespunzătoare, în termen de 30 de zile până la expirarea termenului 
final al Contractului.

Sub rezerva dispoziţiilor prezentului Contract, Partenerul privat, în timpul Perioadei de 
valabilitate a prezentului Contract va avea dreptul de a percepe, solicita şi colecta plăţile 
pentru serviciile de autogară prestate şi alte plăţi aferente Contractului (locaţiune, prestarea 
altor servicii), inclusiv la condiţiile comerciale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3. PERIOADA DE TRANZIŢIE
3.1. Prevederi general e
în scopul asigurării activităţii continue a gestiunii activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", 

Partenerul privat este obligat să obţină certificate, licenţe, permisiuni, autorizaţii etc. pentru 
desfăşurarea activităţii ce ţine de deservirea călătorilor în filialele Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", 
prevăzute de legislaţia RM în vigoare, nu mai târziu de 30 ianuarie 2019.

Activele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" care constituie obiectul prezentului Contract (inclusiv 
si activele în curs de execuţie) sunt transmise Partenerului privat, prin Acte de transmitere în 
termen nu mai târziu de 31 decembrie 2018, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la 
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.901 din 31.12.2015.

Î.S. “Gările şi Staţiile Auto" se obligă să execute toate obligaţiile financiare legate de 
activele transmise către Partenerul privat, existente la momentul Datei începerii, dar nu mai 
târziu de 15 martie 2019.

3.2. Permisiuni aplicabile
Partenerul privat va solicita, va obţine şi va reînnoi, până la scadenţa perioadei de 

tranziţie, toate permisiunile aplicabile, care ar putea fi necesare în vederea executării 
obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract în conformitate cu legislaţia în vigoare. Partenerul 
privat va suporta toate costurile şi cheltuielile, în legătură cu pregătirea, depunerea şi 
obţinerea tuturor Permisiunilor aplicabile.

Partenerul public va oferi toată asistenţa administrativă necesară care ar putea fi cerută 
în accelerarea obţinerii / emiterea Permisiunilor aplicabile urmare a solicitărilor (cererilor) 
formulate (depuse) de către Partenerul privat.
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Pentru Perm isiunile aplicabile care vor fi depuse în numele Partenerului public, 
Partenerul privat va acţiona pentru şi în numele Partenerului public pentru a obţine 
autorizaţiile, iar Partenerul public, va acorda toate procurile şi celelalte documente care ar 
putea fi necesare pentru a-i permite Partenerului privat să reprezinte Partenerul public.

3.3. Actele de transmitere
Actele de transmitere vor conţine activele şi terenurile aferente acestora, cu excepţia 

activelor financiare, creanţelor şi datoriilor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".
în termen de până la 3 zile din momentul semnării prezentului Contract, Î.S. "Gările şi 

Staţiile Auto" va transmite Partenerului privat contractele ce ţin de activitatea gărilor şi 
staţiilor auto. Acordurile şi contractele curente la care Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" este parte 
urmează să fie reperfectate şi încheiate de către Partenerul privat.

Actele de transmitere se întocmesc în baza listelor de inventariere întocmite de Î.S. "Gările 
şi Staţiile Auto", fiind semnate între Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" şi Partenerul privat şi aprobate 
de Partenerul public în termen de 3 zile din data semnării actelor, cu intrarea în vigoare la 
data semnării.

Activele şi terenurile aferente acestora (inclusiv si Activele în curs de execuţie) urmează a 
fi transmise împreună cu toate documentele contabile, tehnice, contractuale, de proiectare şi 
deviz şi alte documente necesare pentru implementarea parteneriatului public-privat de către 
Partenerul privat.

Pentru transmiterea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", Partenerul public instituie o 
Comisie de transmitere, în componenţa căreia se includ reprezentanţii Partenerului public, Î.S. 
"Gările şi Staţiile Auto" şi Partenerului privat.

Comisia este obligată să perfecteze documentele de transmitere a activelor şi să transmită 
actul menţionat pentru aprobare Partenerului public.

Activele se transmit la valoarea contabilă din data efectuării transmiterii, în modul stabilit, 
în baza materialelor inventarierii şi datelor contabile.

Listele de inventariere servesc drept temei pentru întocmirea şi semnarea actelor de 
transmitere a activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", precum şi pentru reflectarea în 
contabilitate a faptului transmiterii efective a acestora.

Actele de transmitere servesc drept temei pentru efectuarea înregistrărilor respective la 
Oficiul Cadastral Teritorial, la fel şi în toate Registrele şi la organizaţiile sau instituţiile 
necesare, fără careva limitări.

Partenerul privat este obligat în termen de 30 zile din momentul aprobării actelor de 
transmitere de către Partenerul public, să înregistreze modificările respective în Registrul 
bunurilor imobile şi alte Registre necesare, prin grevarea dreptului de gestiune a activelor 
transmise Partenerului privat, cu aplicarea interdicţiilor din partea Partenerului public.

Dreptul de proprietate a acestora nu se modifică.
în caz dacă la momentul transmiterii activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" nu dispune de 

actele necesare efectuării înregistrării şi/sau folosinţei acestor active de către Partenerul 
privat, Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" se obligă până la 15 februarie 2019 să asigure existenţa
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acestor documente şi perfectarea lor corespunzătoare, pentru transmiterea lor ulterioară 
Partenerului privat.

4. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Pe parcursul validităţii prezentului Contract, Partenerul privat este obligat să prezinte, la 

cererea Partenerului public, informaţia despre implementarea parteneriatului public-privat, 
precum şi despre sarcinile şi competenţele sale, despre drepturile şi obligaţiile consumatorilor 
şi ale clienţilor săi, cu excepţia informaţiilor cu caracter personal şi a informaţiilor ce 
constituie secret comercial sau a altor informaţii cu accesibilitate limitată, conform legislaţiei 
Republicii Moldova în vigoare la momentul solicitării.

Părţile vor păstra strict confidenţial prevederile prezentului Contract, inclusiv Anexele şi 
Suplimentele la acesta, precum şi orice documente, acte, informaţii de care au aflat în legătură 
cu iniţierea şi/sau implementarea parteneriatului public-privat. Această obligaţie nu este 
valabilă în cazul dezvăluirii informaţiilor care rezultă dintr-o dispoziţie legală ori dacă vizează 
informaţii generale ale căror dezvăluire nu prejudiciază interesele justificate ale uneia dintre 
Părţi.

Partea contractantă, care încalcă obligaţia de confidenţialitate trebuie să repare celeilalte 
Părţi prejudiciul cauzat. Despăgubirea pentru neexecutarea obligaţiei de confidenţialitate 
poate consta în compensaţii din beneficiul obţinut de cealaltă Parte.

5. OBLIGAŢIILE INVESTIŢIONALE DESTINATE IMPLEMENTĂRII PARTENERIATULUI 
PUBLIC-PRIVAT

5.1. Investiţiile destinate implementării a parteneriatului public-privat
Volumul investiţiilor destinate modernizării şi eficientizării activităţii filialelor Î.S. "Gările 

şi Staţiile Auto" impuse în sarcina Partenerului privat urmează a fi de cel puţin 200 mii. MDL, 
după cum urmează:

Articole Total Investiţii, MDL

Cheltuieli pentru renovare / modernizare 148 560 170
Cheltuieli neprevăzute fl5% l 22 284 029
Modernizarea sistemului informaţional 20 829 292
Softuri 8 798 020

Total, suma 200 471 511 MDL

Detalierea volumului investiţiilor pe fiecare filială, termenul de executare şi direcţiile de 
investire sunt stabilite în Anexa nr.3 la prezentul Contract,



5.2. Termenul începerii lucrărilor de modernizare şi eflcientizare a activităţii 
filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto”

Lucrările de proiectare, modernizare şi eficientizare a activităţii filialelor Î.S. "Gările şi 
Staţiile Auto" vor fi lansate de Partenerul privat în nu mai târziu de 3 luni după semnarea 
Contractului de parteneriat public-privat.

5.3. Termenul de finalizare a lucrărilor de modernizare a filialelor Î.S. "Gările şi 
Staţiile Auto”

Termenul de finalizare a lucrărilor de modernizare a obiectelor prevăzute în punctul 5.1. 
din prezentul Contract, nu va depăşi 3(trei) ani de la data semnării prezentului Contract.

în cazul în care Partenerul privat nu poate începe sau continua Lucrările de construcţie 
din cauza întârzierilor la eliberarea Permiselor aplicabile de către autorităţile publice 
relevante sau dacă au loc unele modificări ale Permisiunilor aplicabile sau revocarea acestora, 
Partenerul privat va avea dreptul la prelungirea Datei recepţiei finale a lucrărilor, cu excepţia 
cazului în care o astfel de revocare sau modificare se datorează unui motiv imputabil 
Partenerului privat.

5.4. Termenul de dare în exploatare a activelor parteneriatului.
Termenul de dare în exploatare a activelor destinate modernizării filialelor Î.S. "Gările şi 

Staţiile Auto" nu va depăşi 48 luni de la data semnării prezentului Contract.

6. EXPLOATAREA ŞI DESERVIREA TEHNICĂ
6.1. Dispoziţii generale
Partenerul privat va exploata (inclusiv prin darea in locatiune si alte activităţi) şi deservi 

tehnic filialele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", va moderniza, repara sau îmbunătăţi activele 
transmise în gestiune pentru a corespunde specificaţiilor tehnice şi standardelor, precum şi 
altor cerinţe stabilite în acest Contract, în conformitate cu practica bună de execuţie a 
obligaţiilor.

în special, Partenerul privat depune efort pentru îmbunătăţirea serviciilor de deservire a 
călătorilor în filialele Î.S. „Gările şi Staţiile Auto" prin:

a) modernizarea infrastructurii şi activităţii celor 30 de filiale ale gărilor şi staţiilor auto: 
reparaţia clădirilor administrative (replanificare şi finisare interioară, reţele inginereşti, 
finisare exterioară -  faţadele); reparaţia capitală a peroanelor, parcărilor şi terenului aferent 
autogărilor; construcţia/renovarea/ reconstrucţia infrastructurii (grup sanitar de peron, 
apeduct, canalizare, reţea de iluminare a peronului, acoperişuri de protecţie a peronului, căi de 
acces pentru persoane cu dizabilităţi); modernizarea reţelei informaţionale;

b) crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor de autogară conform normelor şi 
standardelor internaţionale;

15



c) asigurarea accesului la servicii de calitate şi maximă siguranţă a tuturor actorilor 
implicaţi în transportul de călători (angajaţi ai autogărilor, operatori de transport, călători 
etc.);

d) creşterea eficienţei activităţii gărilor şi staţiilor auto prin introducerea unui sistem de 
management modern, ce va asigura consolidarea competitivităţii şi a poziţiei pe piaţă;

e) disciplinarea transportatorilor auto prin impunerea şi respectarea unor reguli de 
conduită clare pe teritoriul autogărilor, prin care vor avea de câştigat atât călătorii, cât şi 
autogările;

f) reducerea transportului ilicit de călători.
Partenerul privat trebuie să păstreze activele Î.S. “Gările şi Staţiile Auto” primite în 

gestiune pentru operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto, în stare tehnică funcţională şi să le 
restituie Partenerului public la expirarea termenului Contractului în stare funcţională şi 
corespunzătoare destinaţiei sale directe. Activele restituite, inclusiv blocurile administrative, 
peroanele de îmbarcare/debarcare şi infrastructura, vor asigura conformitatea cu cerinţele de 
amenajare a autogărilor la data transmiterii (restituirii) acestora către Partenerul public.

Activele materiale pe termen lung, care se vor uza fizic şi moral sau valoarea contabilă va 
ajunge la zero, la necesitate, urmează a fi casate de către Partenerul privat, în ordinea, stabilită 
de legislaţia în vigoare şi cu acordul Partenerului public.

6.2. Sistarea operării activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto” în caz de 
urgenţă

în cazul în care, în opinia rezonabilă a Partenerului privat există o urgenţă care justifică 
sistarea activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", Partenerul privat are dreptul de a opri 
exploatarea şi a închide integral sau o parte corespunzătoare a autogării pentru trafic, pentru 
atât timp cât durează cazurile de urgenţă şi consecinţele cu privire la acestea. Astfel de oprire 
a exploatării, va fi notificată prompt Partenerului public.

Partenerul privat trebuie să reia operarea activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto" în 
cel mai scurt timp posibil după ce cazul de urgenţă care a condus la oprirea exploatării şi 
închiderii sale a încetat să existe.

în cazul în care nu este altfel prevăzut în mod clar în prezentul Contract, dacă activele vor 
suferi o pierdere sau deteriorare pe durata de acţiune a prezentului Contract, din oricare 
cauză, Partenerul privat, din costul şi contul său va rectifica şi remedia o astfel de pierdere sau 
deteriorare în aşa mod, încât activele să corespundă în toate privinţele cu specificaţiile şi 
standardele, calitatea şi executarea corespunzătoare prevederilor prezentului Contract.

în cazul în care Partenerul privat începe orice lucrare pentru repararea unor defecţiuni 
sau neconformităţi a activelor primite în gestiune în conformitate cu prezentul Contract, 
acesta trebuie să finalizeze aceste lucrări în mod operativ, în conformitate cu Practica bună de 
execuţie a obligaţiilor.

Partenerul privat nu va fi considerat că îşi încalcă obligaţiile sale în temeiul prezentului 
Contract, în cazul în care oricare parte a activelor nu este disponibilă pentru gestionare 
efectivă, ţinând cont de oricare dintre următoarele circumstanţe:
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- cazul de forţă majoră;
- măsurile luate pentru a asigura utilizarea în siguranţă a activelor, cu excepţia când au 

apărut condiţii nesigure din cauza neîndeplinirii obligaţiilor Partenerului privat în temeiul 
prezentului Contract; sau

- respectarea unei cereri argumentate din partea Partenerului public / Î.S. “Gările şi 
Staţiile Auto" sau instrucţiunile unei Entităţi Guvernamentale care este în drept să sisteze în 
totalitate sau în parte activitatea gărilor sau staţiilor auto.

Cu toate acestea, Partenerul privat trebuie să păstreze toate părţile neafectate ale 
bunurilor deschise pentru trafic şi să le utilizeze cu condiţia ca acestea pot fi exploatate în 
condiţii de siguranţă şi ţinute deschise pentru trafic.

Partenerul privat trebuie să efectueze lucrările menţionate în prezentul Contract, dar să 
nu se limiteze la ele, precum şi să realizeze toate cerinţele prevăzute de actele normative în 
vigoare ce reglementează domeniul de activitate.

7. PERIOADA DE PREDARE ŞI DE GARANŢIE
7.1. Predarea activelor la încetarea Contractului
La încetarea Contractului în oricare dintre situaţiile indicate în punctul 19.1 din prezentul 

Contract, Partenerul privat este obligat să transmită Partenerului public toată documentaţia 
tehnică, de proiect şi de alt gen referitoare la obiectul Contractului, registrele de producţie şi 
de personal, precum şi alte acte ce ţin de operarea activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile 
Auto".

La expirarea termenului Contractului, Partenerul privat este obligat să restituie 
Partenerului public, prin Act de transmitere, toate activele primite în temeiul prezentului 
Contract (cu excepţia celor casate, uzate fizic şi moral, epuizate etc.) şi să transmită în 
proprietatea acestuia acele active, care au apărut în urma investiţiilor efectuate de Partenerul 
privat conform angajamentelor financiare şi tehnice prevăzute de Contract, gratuit şi libere de 
orice grevări.

7.2. Examinarea în comun şi înlăturarea neconformităţilor
Procesul de restituire se iniţiază cu cel puţin 3 luni înainte de data actuală de expirare a 

termenului Contractului, printr-o examinare comună de către Partenerul public şi Partenerul 
privat a activelor care vor constitui obiectul transmiterii.

Partenerul public, în termen de 10 zile de la examinare, va elabora şi prezenta 
Partenerului privat, dacă este cazul, propuneri de ajustare a lucrărilor efectuate de 
modernizare şi eficientizare a activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", dacă acestea nu 
corespund angajamentelor financiare şi tehnice asumate de către Partenerul privat prin 
prezentul Contract. în cazul în care Partenerul privat nu reuşeşte să efectueze respectivele 
lucrări, în perioada de timp prevăzută, Partenerul public va putea liber executa aceste lucrări 
prin intermediul oricărei alte persoane pe riscul şi costul Partenerului privat şi orice alte 
costuri suportate de către Partenerul public. în acest sens, toate aporturile se vor rambursa de 
către Partenerul privat Partenerului public în termen de 30 zile de la primirea cererii.
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7.3. Modalitatea şi procedura de restituire a activelor la momentul expirării
termenului Contractului

La expirarea termenului Contractului, Partenerul privat este obligat:
- să restituie Partenerului public, prin act, toate activele ce au fost primite în temeiul 

Contractului de parteneriat public-privat privind modernizarea şi eficientizarea activităţii Î.S. 
"Gările şi Staţiile Auto" şi să transmită în proprietatea acestuia acele active, care au apărut în 
urma investiţiilor efectuate de Partenerul privat (cu excepţia acelor casate, uzate fizic şi moral, 
epuizate etc.) conform angajamentelor financiare şi tehnice prevăzute de Contract, gratuit şi 
libere de orice grevări;

- să transmită Partenerului public, prin act, toată documentaţia tehnică, de proiect şi de 
alt gen referitoare la obiectul Contractului, registrele de producţie şi de personal, precum şi 
alte acte ce ţin de operarea activităţii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".

8. OBLIGAŢII ŞI ANGAJAMENTE ALE PARTENERULUI PRIVAT
8.1. Dispoziţii generale
Partenerul privat este societatea comercială care preia în gestiune activele Î.S. "Gările şi 

Staţiile Auto" şi care îşi asumă obligativitatea realizării acţiunilor necesare în scopul 
modernizării şi eficientizării activităţii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" în conformitate cu 
prezentul Contract, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de parteneriat public- 
privat.

Partenerul privat va avea drepturi exclusive de utilizare a obiectului Contractului de 
parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi în acest scop, 
acesta poate reglementa accesul şi utilizarea acestora de către persoanele terţe.

în caz de necesitate tehnologică, Partenerul privat poate achiziţiona terenuri aferente în 
corespundere cu legislaţia Republicii Moldova. Terenurile achiziţionate vor face parte din 
obiectul parteneriatului public-privat şi vor fi transmise cu titlul gratuit Partenerului public la 
încetarea acţiunii prezentului Contract

Partenerul privat este în drept să dea în locaţiune orice bunuri ale Î.S. "Gările şi Staţiile 
Auto" în condiţii comerciale, fără acordul Partenerului public, însă pe un termen ce nu 
depăşeşte termenul prezentului Contract. Contractele de locaţiune, încheiate de către 
Partenerul privat cu terţele persoane, trebuie să conţină condiţia, că acestea îşi pierd puterea 
juridică în cazul încetării anticipate a acţiunii prezentului Contract.

Contractul de parteneriat public privat nu poate fi cesionat de către Partenerul privat pe 
toată perioada implementării parteneriatului public-privat.

8.2. Obligaţiile generale ale Partenerului privat:
a) să respecte prevederile Legii privind calitatea în construcţii, nr.721-XIII din 02.02.1996; 

Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, nr.163 din 09.07.2010; 
Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărârea
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Guvernului nr.285 din 23.05.1996; Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi 
execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.361 din 25.06.1996, precum şi Normativului în construcţii NCM 
A.07.02-99 Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul- 
cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii;

b) să angajeze responsabil tehnic independent şi atestat în Republica Moldova sau 
compania specializată, care va executa supravegherea tehnică pentru îndeplinirea lucrărilor 
de construcţie şi montaj;

c) să elaboreze şi să prezinte Partenerului public pentru informare proiectul detaliat, care 
a fost verificat de către verificatorii de proiecte atestaţi în Republica Moldova sau instituţiile 
autorizate în verificarea proiectelor, inclusiv memoriu explicativ, plan general (plan de 
situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, reţele edilitare exterioare, proiect de 
organizare a executării lucrărilor de construcţie, avizate în modul prevăzut de legislaţie;

d) să investigheze, studieze, proiecteze, construiască, exploateze şi să menţină activele 
primite în gestiune, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract, Practicile bune de 
execuţie a obligaţiilor şi legile în vigoare;

e) să pregătească şi să depună toate cererile pentru obţinerea Permisiunilor aplicabile 
necesare pentru implementarea proiectului de parteneriat public privat şi, în particular: (i) să 
contacteze Partenerul public pentru a identifica Permisiunile aplicabile; (ii) să pregătească 
toată Documentaţia de proiect ţinând cont de cerinţele faţă de Permisiunile aplicabile; (iii) să 
contacteze autorităţile competente pentru a obţine un Permis aplicabil;

f) să procure şi să menţină în vigoare, după cum este necesar, drepturile corespunzătoare, 
licenţele, acordurile şi permisiunile pentru materiale, metode, procese şi sisteme utilizate în 
sau încorporate în proiect;

g) să desemneze, supravegheze, monitorizeze şi controleze activităţile Contractanţilor în 
conformitate cu acordurile lor respective cu privire la proiect;

h) să depună eforturi pentru a menţine relaţiile la nivel diplomatic şi bunele relaţii de 
producere în rândul personalului angajat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor Partenerului 
privat în baza prezentului Contract;

i) să dezvolte, să implementeze şi să administreze o supraveghere şi un program de 
siguranţă pentru activitatea filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", pentru utilizatorii acestuia, 
precum şi pentru personalul Contractanţilor angajaţi în prestarea oricăror servicii sau 
executarea oricăror lucrări în baza unuia dintre acordurile de proiect, inclusiv şi corectarea 
încălcărilor de siguranţă şi neconformităţilor şi să ţină cont de toate celelalte acţiuni necesare 
pentru a oferi un mediu sigur, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi Practica bună de 
execuţie a obligaţiilor;

j) să ia toate măsurile de precauţie rezonabile pentru prevenirea accidentelor pe sau în 
apropierea gărilor şi staţiilor auto gestionate în virtutea prezentului parteneriat public-privat 
şi să ofere tot ajutorul necesar rezonabil şi ajutorul medical în caz de urgenţă pentru victimele 
accidentelor;

19



k) să perfecteze Cartea tehnică a construcţiei reieşind din prevederile legislaţiei în 
vigoare;

l) să asigure supravegherea lucrărilor (supravegherea tehnică de autor) şi să fie 
responsabil de siguranţa, soliditatea şi durabilitatea bunurilor ce fac parte din activele Î.S. 
"Gările şi Staţiile Auto" gestionate în baza prezentului parteneriat public-privat, inclusiv şi 
toate structurile care fac parte din acestea şi conformitatea lor cu specificaţiile şi standardele 
în domeniu;

m) să nu folosească, în orice alt scop decât în scopul parteneriatului public-privat instituit 
prin prezentul Contract şi în scopuri legate de acesta, după cum este permis în prezentul 
Contract, terenurile aferente şi altele terenuri proprietate publică a statului aflate la 
contabilitatea / gestiunea Î.S. "Gările şi Staţiile Auto";

n) să se asigure că activitatea filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" este lipsită de încălcări şi 
să ia toate măsurile necesare pentru a elimina încălcările, dacă este cazul;

o) să exploateze şi să întreţină filialele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", în orice moment din 
timpul perioadei de exploatare, în conformitate cu acest Contract, inclusiv, dar nelimitat la 
specificaţii şi standarde, programul de deservire tehnică şi Practica bună de execuţie a 
obligaţiilor;

p) să excludă prompt în conformitate cu Practica bună de execuţie a obligaţiilor, din 
teritoriul gărilor şi staţiilor auto gestionate în baza prezentului parteneriat public-privat, toate 
maşinile de construcţii şi materiale, deşeurile de materiale (inclusiv, fără limitare, materialele 
periculoase şi apele reziduale), resturi şi alte deşeuri (inclusiv, dar fără limitare şi resturile de 
la accidente) în surplus şi să păstreze teritoriul nominalizat în stare îngrijită şi curată, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi autorizaţiile aplicabile;

q) să efectueze toate lucrările în strictă conformitate cu Programul de securitate aprobat 
în modul corespunzător;

r) să permită accesul,, în orice moment, pe teritoriul gărilor şi staţiilor auto 
reprezentanţilor autorizaţi ai Partenerului public sau, după caz, reprezentanţilor oricărei 
instituţii sau organizaţii care au competenţă juridică asupra prezentului parteneriat public- 
privat, inclusiv şi celor cu competenţe în domeniul siguranţei, securităţii sau protecţiei 
mediului pentru a examina proiectul şi investiga orice aspect legat de autoritatea lor, în baza 
unei notificări prealabile scrise. Partenerul privat va acorda acestor entităţi / persoane un 
ajutor rezonabil necesar pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor specifice domeniului lor de 
acţiune. Accesul reprezentanţilor Partenerului public sau altor organe de control 
împuternicite urmează să fie coordonat în prealabil cu Partenerul privat, ţinând cont de 
activitatea operaţională a filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto";

s) să permită accesul la, şi utilizarea activelor transmise în virtutea parteneriatului public- 
privat pentru linii de telegraf, linii electrice sau în alte scopuri publice pe care Partenerul 
public le-ar solicita, cu condiţia ca un astfel de acces sau utilizare nu duce la un efect advers 
semnificativ sau la sistarea gestionării gărilor şi staţiilor auto;

t) să se asigure de faptul că orice utilitate existentă pe, sub sau deasupra teritoriului 
gărilor şi staţiilor auto gestionate în baza prezentului parteneriat public-privat, să fie



menţinută în stare satisfăcătoare, dacă este necesar, prin utilizarea corespunzătoare a diferitor 
servicii temporare sau permanente;

u] să suporte toate costurile şi taxele pentru drepturile speciale sau temporare de 
prioritate solicitate în legătură cu accesul la teritoriul gărilor şi staţiilor auto gestionate în baza 
prezentului parteneriat public-privat;

v] să achite, pe toată durata Contractului, taxele, impozitele şi toate plăţile obligatorii de 
stat şi locale, în corespundere cu actele normative ce reglementează acest domeniu;

w] să nu înstrăineze, să nu scoată de la evidenţă activele pe termen lung sau să greveze cu 
orice fel de obligaţii activele pe termen lung ale Î.S. “Gările şi Staţiile Auto", fără acordul scris al 
Partenerului public;

x] să înregistreze modernizările aduse filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto" (bunurilor 
imobile] la Organul cadastral teritorial în Registrul bunurilor imobile, după finalizarea 
construcţiei acestora, ca proprietate a statului Republica Moldova, cu grevarea dreptului său 
asupra construcţiei si terenurile, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract şi 
interdicţiile aplicabile din partea Partenerului public;

y] să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova ce reglementează relaţiile de 
muncă, inclusiv să angajeze prin transfer la muncă permanentă, potrivit prevederilor alin.(l) 
art.74 din Codul muncii al F.M, personalul ce asigură activitatea operaţională a filialelor Î.S. 
“Gările şi Staţiile Auto", care este de acord cu transferul la Partenerul privat şi, ca urmare a 
transferului personalului Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", să preia toate drepturile şi obligaţiile 
existente la momentul transferului, cu obligaţia de a încheia un Contract colectiv de muncă, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Pe parcursul activităţii sale, Partenerul privat nu 
are obligaţia de păstrare a statelor de personal şi numărul locurilor de muncă în forma 
existentă la momentul semnării prezentului Contract;

z] să păstreze facilităţile pentru unele categorii ale populaţiei (beneficiari ai activităţii 
filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto"], în conformitate cu legislaţia în vigoare la orice moment 
de operare a prezentului Contract.

8.3. ANGAJAMENTE FINANCIARE ŞI TEHNICE ALE PARTENERULUI PRIVAT
8.3.1. Obligaţiile Partenerului privat privind finanţarea modernizării şi 

eficientizării activităţii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto"
Partenerul privat din contul, costul şi riscul său va stabili aranjamentul de finanţare, după 

cum este necesar pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii filialelor Î.S. "Gările şi 
Staţiile Auto" şi pentru a-şi îndeplini la timp obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului 
Contract. Finanţarea investiţiilor se va realiza inclusiv din contul activităţii economice ale 
Partenerului privat.

în cazul în care Partenerul privat va angaja fonduri împrumutate de la Creditori pentru 
finanţarea modernizării şi eficientizării activităţii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", se vor 
aplica dispoziţiile referitoare la Creditori, inclusiv cele cu privire la aspectele financiare ale 
parteneriatului public-privat.



Rambursarea investiţiilor de modernizare şi eficiemtizare a activităţii filialelor Î.S. “Gările 
şi Staţiile Auto" se va efectua din contul profitului net obţinut de Partenerul privat ca rezultat 
al prestării serviciilor de autogară.

8.3.2. Obligaţia Partenerului privat privind implementarea parteneriatului public- 
privat

Volumul investiţiilor de modernizare şi eficientizare a activităţii filialelor Î.S. “Gările şi 
Staţiile Auto" asumate de Partenerul privat va constitui cel puţin 200 mii. MDL, conform 
Anexei nr.3 la prezentul Contract.

Valoarea minimală a investiţiilor indicată în Anexa nr.3 rămâne neschimbată şi nu poate fi 
modificată.

Cuantumul investiţiilor destinate pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii unor 
obiective determinate, care nu au fost utilizate integral, fiind considerate ca surplus, vor fi 
alocate (transferate) fără restricţionări şi fără acordul Partenerului public, pentru executarea 
lucrărilor în raport cu alte obiective care fac parte din volumul de investiţii potrivit 
parteneriatului public-privat:, asigurându-se o circulaţie liberă a mijloacelor financiare, parte a 
investiţiei integrale, în vederea asigurării operativităţii a parteneriatului public-privat.

în cazul în care Partenerul privat, în virtutea unor motive obiective, nu îndeplineşte 
anumite obligaţii contractuale, Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat în baza 
fundamentării economice, va elabora recomandări privind oportunitatea modificării structurii 
şi termenelor de realizare a acestora, în temeiul cărora Partenerul public va fi în drept să 
decidă încheierea cu Partenerul privat a unui acord adiţional la prezentul Contract. Această 
prevedere nu are efect asupra îndeplinirii obligaţiilor privind:

- volumul total al investiţiilor asumate;
- termenul maxim al parteneriatului public-privat instituit prin semnarea prezentului 

Contract.

8.3.3. Obligaţia Partenerului privat privind efectuarea modernizării şi eficientizării 
activităţii filialelor Î.S. “Gările şi Staţiile Auto"

Proiectarea, modernizarea, reparaţia, amenajarea şi construcţia obiectelor parteneriatului 
public-privat se va realiza conform Programului investiţional în conformitate cu prezentul 
Contract.

Partenerul privat îşi rezervă dreptul de a demola, cu acordul Partenerului public, anumite 
elemente constructive sau construcţii în ansamblu care fac parte din activele Î.S. “Gările şi 
Staţiile Auto" transmise în gestiune Partenerului privat, în baza rezulatelor expertizelor 
tehnice în construcţie, efectuate în conformitate cu Regulamentul privind expertiza tehnică în 
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 936 din 16.08.2006.

Partenerul privat va promova o politică investiţională eficientă orientată spre crearea 
condiţiilor necesare privind desfăşurarea activităţilor de autogară conform normelor şi 
standardelor internaţionale, considerent din care, îşi rezervează dreptul de a schimba locul de



amplasare a gărilor şi staţiilor auto, fără careva aprobări din partea Partenerului public, cu 
respectarea procedurii prevăzute de legislaţie.

în dependenţă de circum stanţele apărute, rezultatele expertizelor efectuate, concluziilor 
specialiştilor, rezultatelor elaborării documentaţiei de proiect, tehnice şi altei documentaţii 
speciale, altor circumstanţe subiective sau obiective întemeiate, Partenerul privat va notifica 
Partenerul public privind necesitatea operării modificărilor condiţiilor tehnice, financiare, sau 
prevederilor prezentului Contract. Modificările la Contract urmează a fi negociate şi perfectate 
prin acorduri adiţionale, însă fără micşorarea volumului total al investiţiilor asumate în 
conformitate cu prezentul Contract.

9. CONDIŢII TEHNICE ŞI DE ALTĂ NATURĂ

9.1. Condiţiile tehnice ce se referă la clauzele de construcţie şi modernizare
Condiţiile tehnice ce se referă la clauzele de construcţie şi modernizare trebuie să fie 

îndeplinite de către Partenerul privat, conform Anexei nr.3 la prezentul Contract. Modificările 
la Anexa nr.3 pot fi introduse prin acorduri adiţionale, negociate şi semnate de către Părţi, cu o 
notificare prealabilă a Partenerului public din partea Partenerului privat.

9.2. Volumul bunurilor care urmeaiză a fi create şi al lucrărilor care urmează a fi 
executate

Volumul investiţiilor şi a bunurilor care urmează a fi create, al lucrărilor şi modernizărilor 
care urmează a fi executate de către Partenerul privat sunt stipulate în punctul 8.3.2 al 
prezentului Contract.

9.3. Valutele împrumuturilor şi sursele de finanţare
Pe întrega perioadă a termenului de acţiune a Contractului, Partenerul privat este în drept 

să contracteze credite bancare sau împrumuturi private în valută străină, precum şi în MDL, 
fără acordul prealabil al Partenerului public.

Bunurile proprietate publică transmise în gestiunea Partenerului privat, conform 
prezentului Contract, nu pot constitui obiect al gajului decât cu acordul prealabil în scris al 
Partenerului Public.

9.4. Modalităţi de asigurare a libertăţii comerciale
în scopul asigurării libertăţii comerciale, Partenerul privat este obligat să asigure o 

modalitate nediscriminatorie a tratării beneficiarilor activităţii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile 
Auto” în conformitate cu bunele practici şi cu legislaţia în vigoare la orice moment de operare 
a prezentului Contract.
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10. PRESTAREA SERVICIILOR DE AUTOGARA
10.1. Obligaţiile şi modul de prestare a serviciilor de autogară
Partenerul privat este obligat pe toată perioada de acţiune a Contractului să presteze 

servicii de autogară conform standartelor şi normativelor în domeniu şi să îmbunătăţească 
serviciile de deservire a călătorilor în filialele Î.S. “Gările şi Staţiile Auto". Aceste servicii 
reprezintă, în special, un complex de operaţiuni tehnologice interne caracteristice autogării, 
realizate în strictă conformitate cu Regulamentul cu privire la autogări.

Modul de prestare a serviciilor va fi determinat de Partenerul privat în limitele condiţiilor 
tenhice, fără careva imixtiuni din partea Partenerului public. Partenerul privat are dreptul să 
elaboreze şi să utilizeze independent, fără coordonare cu organele centrale/ locale relevante, o 
politică de stimulare a creşterii calităţii serviciilor de autogară.

în caz de modificare a standartelor şi normativelor în domeniu, aceasta va servi drept 
temei pentru negocieri suplimentare între Partenerul public şi Partenerul privat şi semnarea 
unui Acord adiţional privind calitatea şi nivelul de prestare a serviciilor de autogară.

10.2. Serviciile de autogară de bază
Partenerul privat este obligat pe toată perioada de acţiune a Contractului, să presteze 

următoarele servicii de autogară:
a) monitorizarea, organizarea şi deservirea rutelor/curselor regulate sau ocazionale de 

călători şi bagaje;
b) realizarea activităţilor de dispecerat;
c) vânzarea biletelor de călătorie;
d) informarea persoanelor privind serviciile prestate, cursele/rutelor deservite, orele de 

pornire/sosire a autobuzelor/ autocarelor, operatorul de transport şi numărul unităţii de 
transport antrenate la deservirea rutei, costul călătoriei etc.;

e) păstrarea bagajelor şi alte servicii conexe, inclusiv pentru curse ocazionale.

10.3. Prestarea serviciilor ce asigură securitatea circulaţiei şi exploatarea 
mijloacelor de transport

Serviciile ce asigură securitatea circulaţiei şi exploatarea mijloacelor de transport vor fi în 
conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale de specialitate în vigoare, precum şi standardele 
şi recomandările organismelor internaţionale.

10.4. Prestarea serviciilor ce asigură siguranţa circulaţiei
Partenerul privat este obligat să tindă la maxim spre respectarea standardelor şi 

practicilor recomandate referitoare la organizarea, managementul şi executarea activităţii 
operaţionale a filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto". Totodată:

a) Procedurile de operare a filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", echipamentele şi 
facilităţile de autogară disponibile, trebuie să asigure siguranţa în procesul de transport de 
călători şi bagaje;
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b) Va fi creat un sistem  de management al siguranţei activităţii operatorilor de transport 
la derularea curselor;

c) Personalul, ce va asigura operarea autogărilor, va deţine nivelul de calificare şi
experienţa necesară pentru efectuarea operării corespunzătoare a acestora;

d) Manualul operaţional al autogărilor va conţine toate informaţiile necesare, de 
actualitatea şi exactitatea cărora este responsabil operatorul autogării.

10.5. Capacităţi de infrastructură
Activele transmise în temeiul prezentului Contract de parteneriat public-privat, precum şi 

elementele modernizate şi noi construite a infrastructurii filialelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto”, 
vor asigura conformitatea cu cerinţele privind dotarea, amenajarea şi clasificarea autogărilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

10.6. Specificaţii de echipament
Tot echipamentul şi tehnica specială de autogară utilizată în activitatea Partenerului 

privat vor asigura conformitatea cu cerinţele legislaţiei naţionale de specialitate în vigoare şi 
recomandărilor organismelor internaţionale.

10.7. Tarifele pentru serviciile de autogară
Pentru prestarea serviilor de autogară, Partenerul privat va percepe tarife şi preţuri 

stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare (tarife existente şi alte tarife pentru serviciile 
conexe), pe întrega perioadă de valabilitate a prezentului Contract.

10.8. Frecvenţa şi criteriil e de actualizare a tarifelor. Garanţiile Partenerului public
Partenerul public va asigura menţinerea nivelului tarifelor pentru serviciile de autogară 

alte tarife pentru serviciile conexe pentru perioada de acţiune a Contractului, nu mai mic 
decât cel valabil la data semnării prezentului Contract, iar mărimea acestora va asigura 
rambursarea investiţiilor prevăzute de Contract.

Partenerul public va asigura aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile de autogară 
si alte tarife pentru serviciile conexe la un nivel ce va asigura rambursarea şi rentabilitatea 
investiţiilor prevăzute de Contract.

11. OBLIGAŢIILE ŞI ANGA JAMENTELE PARTENERULUI PUBLIC
Conform prevederilor prezentului Contract, Partenerul public se obligă:
a) să predea Partenerului privat posesia fizică a bunurilor ce constituie activele Î.S. "Gările 

şi Staţiile Auto", împreună cu dreptul de folosinţă / dreptul de posesie în termen de 10 de zile 
de la data semnării prezentului Contract, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018 fără orice 
încălcări;

b) să ofere ajutorul necesar Partenerului privat în asigurarea cu Permisiuni aplicabile în 
vigoare;



c) să acorde toate Permisiunile aplicabile, pe care Partenerul privat le poate solicita sau 
este obligat să le solicite de la Partenerul public, în legătură cu implementarea parteneriatului 
public-privat şi îndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului Contract;

d) să asigure utilizarea, gestionarea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" de către 
Partenerul privat în temeiul şi în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract, fără nici un 
obstacol sau impediment din partea Partenerului public sau de la persoanele care pretind 
personal sau prin intermediul său la acestea;

e) la cererea scrisă din partea Partenerului privat, să contribuie la obţinerea accesului la 
toate obiectele infrastructurii necesare şi la utilităţi, inclusiv apă, energie electrică, gaz natural 
şi instalaţii de telecomunicaţii la preţurile şi în condiţii nu mai puţin favorabile în mod 
substanţial pentru Partenerul privat, aflate în general la dispoziţia clienţilor comerciali, care 
primesc servicii echivalente;

f) să nu acorde şi/sau să nu tolereze nici unei persoane publice sau private posibilităţi de 
încălcare, lezare sau prejudiciere a drepturilor şi intereselor Partenerului privat în legătură cu 
implementarea parteneriatului public-privat şi îndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului 
Contract, iar în caz de necesitate să intervină prompt în vederea valorificării şi apărării 
intereselor Partenerului privat;

g) să apere, la solicitarea Partenerului privat, interesele acestuia, în cazul în care 
Partenerul privat este obstrucţionat de către orice persoană care ar pretinde cu drept titlu sau 
interes asupra activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" transmise în gestiunea Partenerului privat 
sau asupra oricărei părţi a acestuia sau, în cazul unei acţiuni de executare, incluzând orice 
ataşament, sechestru, fiind iniţiată de orice persoană care pretinde că ar avea vreun interes 
sau va solicita vreo taxă pentru operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto sau pentru oricare 
parte a acestuia;

h) să nu intervină sub nici o formă în activitatea economică a Partenerului privat;
i) să fie responsabil de :menţinerea\ajustarea nivelului tarifelor pentru serviciile de 

autogară pentru perioada de acţiune a Contractului, aşa cum este prevăzut în punctul 10.8 din 
prezentul Contract;

j) să nu facă şi să nu omită să facă nicio acţiune, faptă sau lucru care ar putea în orice mod 
să încalce oricare dintre prevederile prezentului Contract şi ale oricărui alt acord auxiliar sau 
conex la care Partenerul public este parte;

k) să nu împiedice sau să nu împovăreze realizarea de către Partenerul privat a obligaţiilor 
şi/sau drepturilor sale în baza prezentului Contract şi să nu se angajeze în activităţi care ar 
avea ca rezultat un efect advers semnificativ;

l) să îndeplinească şi să respecte toate obligaţiile asumate prin prezentul Contract.

12. CONTROLUL REALIZĂRII PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
Partenerul public prin ordin, în termen de 120 zile de la semnarea prezentului Contract va 

institui o Comisie de monitorizare a parteneriatului public-privat alcătuită din reprezentanţi 
desemnaţi din partea Partenerului public, Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", altor Entităţi



Guvernamentale, precum şi din partea Partenerului privat. Comisia de monitorizare a 
parteneriatului public-privat îşi va menţine activitatea pe întreaga durată a Contractului.

Comisia de m onitorizare a parteneriatului public-privat instituită conform prezentului 
Contract va activa în conformitate cu Regulamentul privind monitorizarea contractelor de 
parteneriat public-privat şi concesiuni, aprobat prin Ordinul Agenţiei Proprietăţii Publice 
nr.195 din 03.12.2018.

Rolul Comisiei de monitorizare a parteneriatului public-privat este de a supraveghea şi 
monitoriza executarea prezentului Contract, inclusiv de a documenta investiţiile expertizate 
de auditorul independent şi descrise în Raportul tematic privind investiţiile efectuate în 
perioada de raportare respectivă şi confirmate prin documente contabile, facturi fiscale, acte 
de recepţionare a lucrărilor şi alte documente confirmative şi de a face recomandări Părţilor, 
pe care acestea le pot accepta sau respinge motivat.

Comisia de monitorizare ai parteneriatului public-privat este obligată periodic (cel puţin 
odată în an] să verifice nivelul de implementare a parteneriatului public-privat împreună cu 
Partenerul privat, pentru a determina gradul de executare a parteneriatului public-privat, 
inclusiv corespunderea acestuia cu angajamentele prevăzute de prezentul Contract.

13. MECANISME DE AUDITARE FINANCIARĂ PE DURATA DE FUNCŢIONARE A 
CONTRACTULUI

13.1. Monitorizarea şi supravegherea financiar-economică
Partenerul privat, anual, în termen de până la 30 mai al perioadei următoare anului de 

gestiune, prezintă Partenerului public situaţiile financiare şi analiza activităţii economico- 
financiare a S.R.L. "Gările Auto Moderne" pentru anul de gestiune auditar.

Partenerul privat se obligă să asigure anual efectuarea din contul său şi să prezinte 
Partenerului public situaţiile financiare auditate şi raportul tematic de audit privind 
investiţiile efectuate în anul de raportare, elaborat în conformitate cu SNC precum şi Raportul 
de constatare tehnico-economica în termen de 120 zile după sfârşitul fiecărui an financiar.

Partenerul privat se obligă să asigure efectuarea raportului anual de audit. Raportul de 
audit trebuie să conţină copia audiată a Raportului financiar pentru anul în cauză, scrisoarea 
de însoţire de la auditori, printre altele, şi comentariile auditorilor despre caracterul adecvat al 
procedurilor de control financiar şi sistemele de contabilitate ale Partenerului privat, precum 
şi copia corespondenţei transmise de auditori Partenerului privat la administrarea, conturile, 
sistemele financiare, contabile şi altele ale Partenerului privat.

In cazul apariţiei situaţiei de incapacitate de plată (default], Partenerul privat este obligat 
să informeze Partenerul public, specificând natura situaţiei de default şi măsurile pe care le 
întreprinde Partenerul privat pentru a remedia situaţia.

Partenerul privat trebuie să informeze Partenerul public privind cazurile de impunere a 
sancţiunilor de către instituţiile financiare asupra Partenerului privat.

Partenerul privat trebuie să prezinte în timp util Partenerului public oricare informaţie 
rezonabilă, care poate fi solicitată periodic de către ultimul (pentru a facilita evaluarea 
parteneriatului public-privat de către Partenerul public). Partenerul privat trebuie să permită
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reprezentanţilor Partenerului public, inclusiv consultanţilor angajaţi de către ultimul, să 
prospecteze obiectul parteneriatului public-privat.

în scopul determ inării conform ităţii şi asigurării calităţii lucrărilor de construcţie în 
corespundere cu specificaţiile, standardele şi Practicile bune de execuţie a obligaţiilor, 
Partenerul privat va executa nişte testări, în modul, la data şi frecvenţa stabilite de legislaţia în 
vigoare.

13.2. Controlul privind implementarea parteneriatului public-privat
Partenerul public este în drept să ceară, iar Partenerul privat este obligat să accepte 

controlul din partea Partenerului public a procesului de executare a volumului de investiţii, 
lucrări şi a altor obligaţii asumate de Partenerul privat prin semnarea prezentului Contract, 
inclusiv a efectuării lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie a infrastructurii, precum şi a 
nivelului de prestare a serviciilor.

Controlul asupra implementării parteneriatului public-privat poate fi efectuat şi de către 
organele de control abilitate ale Republicii Moldova în limita competenţei lor.

Partenerul privat se obligă să prezinte la cererea Partenerului public informaţii privind 
executarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

13.3. Ţinerea evidenţei contabile, raportarea şi documentaţia financiară
Partenerul privat este obligat să ţină evidenţa contabilă în corespundere cu prevederile 

legislaţiei relevante a Republicii Moldova în vigoare în orice perioadă a derulării Contractului.
Partenerul privat este obligat să asigure prezentarea rapoartelor, dărilor de seamă 

financiare şi statistice în termenele şi forma corespunzătoare prevederilor legislaţiei relevante 
a Republicii Moldova în vigoare în orice perioadă a derulării Contractului.

Partenerul privat este obligat să asigure arhivarea şi prezentarea documentaţiei financiare 
în termenele şi forma corespunzătoare prevederilor legislaţiei relevante a Republicii Moldova 
în vigoare în orice perioadă a derulării Contractului.

14. RISCURI
Riscurile aferente realizării parteneriatului public-privat privind modernizarea şi 

eficientizarea activităţii Î.S. “Gările şi Staţiile Auto" sunt partajate între Părţile contractante, 
conform prevederilor legale, pe toată perioada de valabilitate a Contractului şi sunt redate 
conform Matricei de partajare a riscurilor între Partenerul public şi Partenerul privat, conform 
Anexei nr. 4 la prezentul Contract.

15. GARANŢII
15.1. Garanţia de bună execuţie a Contractului
15.1.1. Context generic
Partenerul privat se obligă să garanteze finanţarea parteneriatului public-privat instituit 

prin prezentul Contract pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia, în volumul şi termenele 
prevăzute la punctul 8.3. din prezentul Contract, prin constituirea garanţiei de bună execuţie a
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Contractului, eliberată de o bancă sau de o companie de asigurări, pentru perioada 
investiţională indicată în Anexa nr.3 la prezentul Contract (trei ani din data semnării 
Contractului).

15.1.2. Cuantumul garanţiei realizării investiţiilor de către Partenerul privat
Pentru garantarea realizării investiţiilor de implementare a parteneriatului public-privat, 

Partenerul privat va constitui o garanţie cu valoarea de 5 milioane lei pentru fiecare an 
investiţional. Garanţia pentru anul trei investiţional va fi prezentată cu termen de valabilitate 
de doi ani.

15.1.3. Mecanismul de gairantare a realizării investiţiilor
Pentru garantarea realizării investiţiilor asumate în baza parteneriatului public-privat, 

Partenerul privat prezintă Partenerului public scrisoarea de garanţie emisă pentru garantarea 
realizării investiţiilor de implementare a parteneriatului public-privat, în termen de maxim 30 
de zile de la semnarea prezentului Contract pentru primul an investiţional. Garanţiile pentru 
anii doi şi trei investiţionali vor fi prezentate cu 30 zile înainte de termenul de expirare a 
garanţiilor instituite pentru primul an investiţional şi respectiv al doilea an investiţional.

15.2. Valorificarea garan ţiei de bună execuţie
Partenerul public are dreptul de a valorifica garanţia de bună execuţie a Contractului, 

oricând pe parcursul valabilităţii ei, în limitele prejudiciului cauzat, în cazul în care Partenerul 
privat nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Cu 30 zile calendaristice până la 
emiterea unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie a Contractului, Partenerul public are 
obligaţia de a notifica pretenţia Partenerului privat, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate.

15.3. Garanţia nouă de bună execuţie
în cazul încasării garanţiei de bună execuţie de către Partenerul public conform Notificării 

de încasare emise în conformitate cu punctul 15.2. din Contract, Partenerul privat, în termen 
de 30 de zile de la Notificarea de încasare, prezintă Partenerului public o nouă garanţie de 
bună execuţie. în caz contrar, Partenerul privat achită Partenerului public 2 000 MDL pentru 
fiecare zi de neprezentare a Garanţiei de bună execuţie. La scadenţa a 60 zile de neprezentare 
a Garanţiei de bună execuţie, Partenerul public are dreptul de a rezilia prezentul Contract în 
conformitate cu prevederile acestuia şi a legislaţiei în vigoare.

Executarea garanţiilor instituite nu exonerează Partenerul privat de obligaţiile de 
realizare a investiţiilor.

în situaţia în care Partenerul privat nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul 
Contract, pentru oricare din etapele de implementare a parteneriatului public-privat, 
prevăzute în punctul 5.1. din prezentul Contract, Partenerul public va avea dreptul să execute 
în totalitate garanţia de bună execuţie constituită în acest scop.



Neconstituirea de către Partenerul privat a garanţiilor solicitate pentru investiţiile 
asumate în volumul şi termenele prevăzute în prezentul Contract sau nerespectarea 
obligaţiilor contractuale ce se referă la volumul şi term enele investiţiilor, servesc temei pentru 
rezilierea Contractului.

16. DECLARAŢII-GARANŢII
16.1. Partenerul public declară şi garantează Partenerului privat că:
a) are puterea şi autoritatea deplină de a institui prezentul parteneriat public-privat şi 

semna prezentul Contract;
b) a întreprins toate măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a 

autoriza executarea, transmiterea şi funcţionarea obiectului parteneriatului public-privat şi a 
oricăror alte acorduri auxiliare sau conexe prezentului Contract la care Partenerul public este 
parte şi că asemenea executare, transmitere şi funcţionare nu va încălca legislaţia în vigoare şi 
nu se va afla în conflict şi nici nu va constitui o neîndeplinire a obligaţiilor în temeiul niciunui 
contract, acord, înţelegere, instrument la care Partenerul public este parte sau este legat prin 
obligaţii;

c) nu există acţiuni, procese judiciare sau investigaţii în curs, de orice natură, al căror 
rezultat poate cauza în mod direct o încălcare a prezentului Contract sau a altor acorduri 
auxiliare sau conexe la prezentul Contract;

d) nu-i sunt cunoscute circumstanţe despre vreo încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor 
în ceea ce priveşte o ordonanţă, dispoziţie, interdicţie sau grevare a unei instanţe de judecată 
sau vreun act administrativ al vreunei Entităţi Guvernamentale care ar putea avea ca rezultat 
un eventual Efect advers semnificativ;

e) se obligă să asigure Partenerului privat pe perioada de acţiune a Contractului, toate 
garanţiile prevăzute de Legea cu privire la parteneriatul public-privat, nr.179 din 10 iulie

f) toate regulile parteneriatului public-privat aplicabile la încheierea şi realizarea 
prezentului Contract sau a altor acorduri auxiliare sau conexe la prezentul Contract, la care 
Partenerul public este parte, sunt respectate;

g] nu a fost încheiat nici uri alt acord, contract, tranzacţie, angajament sau înţelegere în 
legătură cu acest Proiect sau o parte a Proiectului cu un terţ, în legătură cu orice dispunere în 
întregime sau în parte a Proiectului, altele decât cele prevăzute în prezentul Contract;

h] va sprijini Partenerul privat în vederea implementării prezentului parteneriat public- 
privat şi se va implica activ, la solicitarea Partenerului privat, în procesul de executare a 
acestuia;

i) protecţia investiţiilor şi neamestecul organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice în activitatea de întreprinzător a Partenerului privat, cu excepţia 
cazurilor în care printr-o astfel de activitate se încalcă flagrant legislaţia, se creează pericol 
real pentru viaţa şi sănătatea populaţiei sau se pot declanşa alte urmări grave.

2008;
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16.2. Partenerul privat declară şi garantează Partenerului public că:
a) este în mod corespunzător organizat, are capacitatea financiară şi capacitatea de a

executa parteneriatul public-privat instituit prin prezentul Contract;
b) are puterea şi autoritatea deplină de a executa obligaţiile care îi revin în temeiul 

prezentului Contract şi efectua operaţiunile submenţionate;
c) a luat toate măsurile necesare având drepturile persoanei juridice şi alte acţiuni 

conform legislaţiei în vigoare şi în documentele sale constitutive de a autoriza executarea şi 
îndeplinirea prezentului Contract;

d) acest Contract constituie un angajament asumat benevol, valabil şi obligatoriu pentru 
executarea acestuia, în conformitate cu termenii cu privire la acesta;

e) este supus unor legi civile şi comerciale ale Republicii Moldova cu privire la acest 
Contract şi declară în mod clar şi irevocabil că renunţă la orice exceptare în orice jurisdicţie cu 
privire la acesta;

f) nu există acţiuni, procese, proceduri sau investigaţii în curs de desfăşurare în raport cu 
activitatea lui şi nici nu-i sunt cunoscute situaţii care ar prezenta vreo ameninţare de iniţiere a 
oricăror proceduri de acest gen din parte instanţelor de judecată sau altă autoritate 
cvasijudiciară sau de altă natură, al cărei rezultat ar putea duce la încălcarea sau 
neîndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului Contract sau care individual ori, în ansamblu, 
poate duce la orice Efect advers semnificativ, în dauna parteneriatului public-privat;

g) nu are cunoştinţă de orice încălcare sau neîndeplinire a unei obligaţii cu privire la orice 
ordin, interdicţie sau orice dispoziţie a unei instanţe sau oricărui ordin obligatoriu din punct 
de vedere juridic a unei autorităţi care ar putea crea orice efect advers semnificativ sau afecta 
capacitatea de a-şi executa obligaţiile şi atribuţiile în conformitate cu prezentul Contract;

h) a respectat toate legile în vigoare şi nu a fost supus nici unei amenzi, penalităţi, ordin de 
interzicere sau oricărei alte obligaţii civile sau penale, care în ansamblu au sau pot avea un 
Efect advers semnificativ, în dauna parteneriatului public-privat;

i) sub rezerva primirii de către Partenerul privat de la Partenerul public a plăţii de 
reziliere, precum şi a oricăror alte sume datorate în conformitate cu unele dintre prevederile 
prezentului Contract, în modul şi în măsura prevăzută de dispoziţiile aplicabile ale prezentului 
Contract, toate drepturile şi interesele Partenerului privat în şi pentru activele transmise în 
gestiune vor trece şi aparţine Partenerului public la data de reziliere fără şi lipsit de toate 
obstacolele, fără nici o acţiune sau faptă suplimentară din partea Partenerului privat;

j) nici o reprezentare sau garanţie a Partenerului privat conţinută în acest document sau 
în orice alt document prezentat de acesta către Partenerul public sau oricărei autorităţi în ceea 
ce priveşte permisele în vigoare, nu se conţine sau nu se va conţine în orice declaraţie o 
denaturare sau fapt material ori inacţiuni sau, nu se va acţiona pentru a declara un fapt 
material necesar, pentru a face ca această reprezentare sau garanţie să fie frauduloasă;

k) nicio sumă, în numerar sau în alt mod, n-a fost plătită sau nu va fi plătită, de către sau în 
numele Partenerului privat oricărei persoane sub formă de onorariu, comision sau alte 
asemenea plăţi necuvenite pentru asigurarea parteneriatului public-privat sau pentru a intra
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în prezentul Contract sau pentru a influenţa sau a încerca să se influenţeze asupra unui 
funcţionar sau angajat al Partenerului public în legătură cu aceasta.

17. EFECTELE NEEXECUTĂRII SAU EXECUTĂRII NECORESPUNZĂTOARE A 
OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE

în cazul în care Partenerul privat nu-şi va executa obligaţiile sale investiţionale, stabilite în 
prezentul Contract şi/sau va încălca termenul de executare a obligaţiilor investiţionale cu mai 
mult de 12 luni, şi/sau va încălca prevederile prezentului Contract în termenele stabilite, 
Partenerul public va fi în drept să rezilieze prezentul Contract, iar Partenerul privat va fi 
obligat să restituie Partenerului public activele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".

în cazul rezilierii prezentului Contract din motivul neîndeplinirii de către Partenerul 
privat a obligaţiilor ce-i revin potrivit prezentului Contract, Partenerul privat va restitui 
Partenerului public activele aflate în gestiunea sa în virtutea parteneriatului public-privat, în 
termen de 30 zile lucrătoare din data rezilierii Contractului prin întocmirea Actului de 
transmitere.

în cazul cererii din partea Partenerul Privat de restituire a investiţiilor, suma investiţiilor 
va fi determinată în baza rapoartelor prezentate în baza punctului 13 din prezentul Contract, 
luînd în considerare volumul investiţiilor aprobate de Comisia de monitorizare în modul 
stabilit. în cazul cererii de restituire a investiţiilor, suma investiţiilor spre restituire va fi 
diminuată cu 10 (zece) % şi va fi achitată în tranşe egale trimestriale în perioada de 6 (sase) 
luni de la data determinării de ambele Părţi a sumei investiţiilor realizate.

Părţile poartă răspundere pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

18. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE
18.1. Caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către Partenerul privat
Oricare dintre următoarele evenimente constituie o situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor 

de către Partenerul privat ("Caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către Partenerul privat") cu 
excepţia când acest caz a avut loc ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către Partenerul 
public sau a unui eveniment de Forţă majoră:

a) Partenerul privat nu începe lucrările de proiectare şi/sau construcţie în termen de 120 
zile de la data semnării Contractului de parteneriat public-privat;

b) Partenerul privat nu respectă termenele de finalizare a investiţiilor destinate 
implementării a parteneriatului public-privat timp de 365 de zile de la Data de dare in 
exploatare stabilită în Contract;

c) este adoptată o rezoluţie de către asociaţii/fondatorii Partenerului privat de lichidare a 
societăţii comerciale;

d) suspendă sau renunţă la gestionarea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto", fără acordul 
prealabil al Partenerului public, dacă Partenerul privat va fi considerat că nu şi-a 
suspendat/abandonat gestionarea în cazul în care o astfel de suspendare/abandonare a fost
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consecinţa evenimentului de Forţă majoră şi este numai pentru perioada cât continuă forţa 
majoră;

e) Partenerul privat a întârziat cu vreo plată, inclusiv transferul beneficiilor directe ale 
partenerului public achitate de Partenerul privat pentru prestarea serviciilor şi gestiunea 
activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto"., care a devenit exigibilă în conformitate cu prezentul 
Contract şi întârzierea depăşeşte 60 zile.

18.2. Caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către Partenerul public
Se consideră a fi eveniment de neîndeplinire a obligaţiilor de către Partenerul public ("Caz 

de neîndeplinire a obligaţiilor Partenerului public"), cu excepţia când acest caz a avut loc ca 
urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către Partenerul privat sau a unui eveniment de Forţă 
majoră:

a) orice acţiune sau omisiune a oricărei Entităţi Guvernamentale contrară legislaţiei în 
vigoare sau prezentului Contract, care afectează în mod negativ capacitatea Partenerului 
privat de a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentului Contract sau ale oricăror Documente 
de finanţare şi care durează mai mult de 60 zile;

b) orice încălcare de către Partenerul public a obligaţiilor care-i revin în temeiul 
prezentului Contract, care afectează în mod negativ capacitatea Partenerului privat de a-şi 
îndeplini obligaţiile în temeiul prezentului Contract sau ale oricăror Documente de finanţare şi 
care durează mai mult de 60 zile;

c) orice expropriere, sechestru, confiscare a unei părţi importante din activele gestionate 
în baza parteneriatului public-privat, de către orice Entitate Guvernamentală;

d) orice modificare a legislaţiei care: (i) face neexecutorie, nevalabilă sau nulă orice plată 
sau orice obligaţie materială a Partenerului public, în conformitate cu prezentul Contract; (ii) 
face ilegală pentru Partenerul privat contractant sau subcontractanţii acestuia, îndeplinirea 
oricărei obligaţii materiale, deţinerea sau aplicarea oricărui drept material în temeiul oricărei 
Permisiuni aplicabile, în conformitate cu prezentul Contract.

19. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA ANTICIPATĂ A CONTRACTULUI
19.1. Efectele prezentului Contract încetează:
a) la expirarea termenului stabilit;
b) în cazul rezilierii lui înainte de termen;
c) lichidării Partenerului privat;
d) prejudicierii esenţiale a activelor parteneriatului public-privat sau, după caz, în situaţia 

când acesta devine inutilizabil până la expirarea Contractului.

19.2. La expirarea termenului prezentului Contract, Partenerul privat este obligat:
a) să restituie Partenerului public, prin Act de transmitere, toate activele Î.S. "Gările şi 

Staţiile Auto" primite în gestiune pentru operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto şi să 
transmită în proprietatea acestuia acele active (cu excepţia acelor casate, uzate fizic şi moral, 
epuizate etc.) care au apărut în urma investiţiilor efectuate de Partenerul privat, conform
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programului de lucrări prevăzut de Contract, precum şi terenurile achiziţionate în perioada de 
acţiune a prezentului Contract, gratuit şi libere de orice grevări;

b) să transm ită Partenerului public toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen, 
referitoare la obiectul parteneriatului public-privat, registrele de producţie şi de personal, 
precum şi alte acte ce ţin de gestionarea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".

19.3. Rezilierea din motivul neîndeplinirii obligaţiilor Partenerului privat
Fără a leza oricare alt drept sau despăgubire pe care Partenerul public îl poate avea cu 

privire la aceasta în temeiul prezentului Contract, la apariţia unui caz de neîndeplinire a 
obligaţiilor Partenerului privat în partea termenilor şi volumul investiţiilor, Partenerul public, 
va avea dreptul de a rezilia acest Contract prin emiterea unei notificări de reziliere către 
Partenerul privat, cu condiţia ca înainte de a emite notificarea de reziliere, Partenerul public, 
printr-un aviz în scris, trebuie să informeze Partenerul privat până la 30 zile cu privire la 
intenţia sa de a emite notificarea de reziliere ("Notificarea p r e l im in a r ă în cazul în care 
încălcarea / neîndeplinirea obligaţiei nu se rezolvă într-o perioadă de 90 de zile de la data 
notificării preliminare (Perioada de rezoluţie), Partenerul public are dreptul de a rezilia acest 
Contract prin emiterea notificării de reziliere. Cu condiţia în continuare, că:

- în cazul în care neîndeplinirea obligaţiei nu este soluţionată în termen de 60 de zile de 
la notificarea preliminară, Partenerul public are dreptul de a încasa garanţia de bună execuţie, 
cu un aviz către Partenerul privat (Aviz de încasare),

- în cazul în care neîndeplinirea obligaţiei nu este soluţionată în termen de 30 de zile de 
la avizul de încasare şi nu este prezentată o garanţie nouă de execuţie în acelaşi termen, în 
conformitate cu punctul 15.3. din prezentul Contract, Partenerul public are dreptul de a emite 
notificarea de reziliere.

Se aplică următoarele dispoziţii în ceea ce priveşte soluţionarea oricăruia dintre cazurile 
de neîndeplinire a obligaţiilor şi / sau încălcări ale prezentului Contract:

a] Perioada de rezoluţie prevăzută în prezentul Contract nu exonerează Partenerul privat 
de la răspunderea pentru daunele cauzate de încălcare sau de neîndeplinirea obligaţiei;

b] Perioada de rezoluţie riu trebuie în nici un fel să fie prelungită cu orice perioadă de 
suspendare în conformitate cu prezentul Contract;

c] în cazul în care rezoluţia cu privire la orice încălcare a Partenerului privat impune orice 
acţiune rezonabilă de către ultimul, care trebuie să fie aprobată de către Partenerul public, 
Perioada de rezoluţie aplicabilă trebuie să fie prelungită cu termenul luat de Partenerul public 
pentru a acorda aprobarea necesară.

19.4. Rezilierea din motivul neîndeplinirii obligaţiilor Partenerului public
Partenerul privat, la apariţia şi continuarea cazului de neîndeplinire a obligaţiei 

Partenerului public, poate rezilia acest Contract, prin emiterea Notificării de reziliere către 
Partenerul public.

La încetarea prezentului Contract de către Partenerul privat din cauza unui caz de 
neîndeplinire a obligaţiei Partenerului public, Partenerul privat are dreptul să primească de la

34



Partenerul public, prin intermediul plăţii de reziliere o sumă egală cu valoarea totală a 
rambursării investiţiei aferentă lucrărilor efectuate, determinată in baza rapoartelor 
prezentate in baza art. 13 luând în considerare volumul investiţiilor aprobate de Comisia de 
monitorizare în modul stabilit.

20. CONDIŢII DE REZILIE RE UNILATERALĂ SAU LA ACORDUL PĂRŢILOR
20.1. încetarea Contractului la cererea Partenerului public
Prezentul Contract se reziliază înainte de termen în cazul în care Partenerul privat nu-şi 

respectă obligaţiile asumate prin Contract în partea termenilor şi volumul investiţiilor. 
Constatarea nerespectării obligaţiilor se face la cererea Partenerului public de către instanţa 
de judecată competentă. în acest caz, Partenerul privat este obligat să despăgubească 
Partenerul public pentru orice daune produse din culpa sa şi să achite penalităţile în 
cuantumul stabilit prin Contract.

în cazul rezilierii prezentului Contract, Partenerul privat transmite în proprietatea 
Partenerului public toate activele Î.S. "Gările şi Staţiile Auto" primite în gestiune pentru 
operarea activităţii gărilor şi staţiilor auto (cu excepţia acelor casate, uzate fizic şi moral, 
epuizate etc.] şi cele ce au apărut în urma investiţiilor efectuate de el, precum şi cele care nu 
pot fi separate de obiectul parteneriatului public-privat, inclusiv terenurile achiziţionate în 
perioada de acţiune a prezentului Contract, fără a-i cauza prejudiciu sau a-i diminua din 
utilitatea şi capacitatea de utilizare a respectivelor bunuri conform destinaţiei sale, în 
conformitate cu condiţiile stabilite în Contract.

Partenerul public are dreptul să ceară rezilierea înainte de termen a prezentului Contract, 
în cazul:

- încălcării clauzelor esenţiale a Contractului de către Partenerul privat;
- lichidării Partenerului privat;
- insolvabilităţii Partenerului privat;
- pronunţării de către instanţa de judecată competentă a hotărârii privind nulitatea 

documentelor de constituire a Partenerului privat.
Partenerul privat este obligat:
- să prezinte, la încetarea Contractului, documentele care dovedesc că obiectele 

parteneriatului public-privat sunt libere de orice sarcini;
- să restituie Partenerului public, în condiţiile prezentului Contract, la expirarea 

Contractului sau în cazul rezilierii lui, bunurile în stare tehnică funcţională, ţinându-se cont de 
uzura naturală a acestora.

Partenerul public are dreptul să ceară, în caz de expirare a Contractului sau de reziliere a 
lui, să i se transmită gratuit îmbunătăţirile care nu pot fi separate de obiectul parteneriatului 
public-privat fără a-i cauza prejudicii, aduse de către Partenerul privat acestui obiect, precum 
şi construcţiile executate pe terenurile transmise în gestiune şi cele achiziţionate.

în cazul în care una dintre Părţi nu respectă obligaţiile asumate sau în cazul incapacităţii 
de a îndeplini aceste obligaţii, cealaltă Parte este îndreptăţită să ceară rezilierea Contractului, 
cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 3 ( trei] luni.
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20.2. încetarea Contractului prin renunţarea Partenerului privat
Partenerul privat poate renunţa la parteneriatul public-privat în cazul dispariţiei activelor 

transmise în gestiune în baza parteneriatului public-privat sau al imposibilităţii de a le 
exploata din motive independente de voinţa lui. în această situaţie, temeinicia motivelor 
invocate de către Partenerul privat va fi verificată de Comisia de monitorizare. în temeiul 
concluziilor comisiei se va conveni asupra continuării sau încetării Contractului.

20.3. Drepturile Partenerului public la momentul rezilierii
La data rezilierii prezentului Contract, indiferent de motiv, Partenerul public trebuie să 

aibă puterea şi autoritatea de a:
- deţine imediat posesiunea şi controlul asupra activelor transmise în gestiune 

Partenerului privat;
- interzice Partenerului privat, precum şi oricărei alte persoane să solicite prin 

intermediul sau din numele Partenerului privat accesul/gestionarea activelor obţinute în baza 
parteneriatului public-privat sau a oricărei părţi a acestora.

Partenerul privat este obligat să restituie Partenerului public, prin act, toate bunurile ce au 
făcut obiectul parteneriatului public-privat (cu excepţia acelor casate, uzate fizic şi moral, 
epuizate etc.) şi să transmită în proprietatea acestuia acele bunuri care au apărut în urma 
investiţiilor efectuate în perioada de acţiune a Contractului, conform programului de lucrări 
prevăzut de Contract, libere de orice grevări.

Partenerului privat îi revine în proprietate bunurile mobile procurate de el în perioada de 
acţiune a prezentului Contract, ce nu sunt destinate pentru uzul exclusiv al parteneriatului 
public-privat, cu excepţia îmbunătăţirilor inseparabile aduse obiectului parteneriatului public- 
privat şi terenurile achiziţionate pentru executarea prezentului Contract.

21. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. COMPENSAREA ŞI RECUPERAREA
DESPĂGUBIRILOR

21.1. Dispoziţii generale
Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor prevăzute de prezentul Contract, în conformitate cu legislaţia RM şi cu prevederile 
prezentului Contract.

Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare, conţinute în acest Contract, orice 
reziliere în conformitate cu dispoziţiile prezentului Contract nu trebuie să lezeze drepturile 
parvenite oricărei dintre Părţi, inclusiv dreptul de a solicita şi recupera despăgubiri materiale 
şi alte drepturi şi compensări pe care le pot avea prin lege sau Contract. Toate drepturile şi 
obligaţiile fiecărei Părţi în temeiul prezentului Contract se păstrează după rezilierea 
prezentului Contract în măsura în care această păstrare este necesară pentru aplicarea acestor 
drepturi şi obligaţii.

Modificarea unilaterală a prezentului Contract este inadmisibilă, fiind lovită de nulitate 
absolută.



21.2. Compensarea pentru neexecutarea obligaţiilor investiţionale de către 
Partenerul privat

în cazul în care lucrările de construcţie nu şint date in exploatare la Termenul de dare în 
exploatare a activelor, pentru etapa de implementare, stabilită conform punctului 5.4 din 
prezentul Contract, din orice alt motiv decât forţa majoră sau din motive imputabile 
Partenerului public sau oricărei Entităţi Guvernamentale, Partenerul privat este obligat să 
achite daunele-interese create pentru întârzierea de după Termenul de dare în exploatare a 
activelor Aceste despăgubiri se vor forma din suma, care va fi plătită pentru fiecare zi de 
întârziere între finalizarea Termenului de dare în exploatare a activelor conform Contractului 
si Data reala de dare în exploatare, Partenerul privat va fi obligat să plătească Partenerului 
public Compensare, după cum urmează:

- 0,005% din valoarea investiţiilor indicate în punctul 5 din Contract, pentru fiecare zi de 
întârziere din ziua 1 până în ziua 180 de la Data Termenul de dare în exploatare a activelor;

- 0,008% din valoarea investiţiilor indicate în punctul 5 din Contract, pentru fiecare zi de 
întârziere din ziua 181 până îri ziua 365 de la Termenul de dare în exploatare a activelor; şi

- 0,01% din valoarea investiţiilor indicate în punctul 5 din Contract, pentru fiecare zi de 
întârziere din ziua 366 şi mai departe de la Termenul de dare în exploatare a activelor.

Orice sume plătite Partenerului public de către Partenerul privat cu titlu de Compensare 
conform acestei clauze contractuale vor reprezenta singura şi unica despăgubire pentru 
Partenerul public pentru aceste pierderi şi vor fi plătite ca o sumă ce constituie estimarea 
reală pentru pierderile suportate de Partenerul public.

Nimic din această clauză nu trebuie considerată sau interpretată în scopul autorizării 
oricărei întârzieri în atingerea obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcţie.

Compensarea va fi plătită în termen de 60 zile de la neexecutarea pentru care Partenerul 
public va avea dreptul să solicite suma corespunzătoare conform Garanţiei de executare.

22. CONDIŢII DE ASIGURARE
22.1. Asigurarea în timpul etapelor de implementare a parteneriatului public-privat
Partenerul privat, din contul şi cheltuielile sale, procură şi menţine în timpul perioadei de 

acţiune a prezentului Contract, asigurările necesare, incluzând, dar nelimitându-se la:
a) asigurarea tuturor riscurilor lucrărilor de construcţie;
b) asigurarea completă de răspundere civilă a activităţii operaţionale;
c) asigurarea compensaţiei/ salarizarea angajaţilor;
d) orice alte asigurări care pot fi necesare pentru a proteja Partenerul privat, angajaţii săi 

şi activele primite în gestiune (în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii la valoarea de 
înlocuire], inclusiv toate cazurile de forţă majoră, care sunt asigurate şi nu sunt acoperite de 
altfel în dispoziţiile literelor aj-c) ale prezentei clauze.



22.2. Asigurarea în timpul perioadei de operare a activităţii gărilor şi staţiilor auto
Partenerul privat, din contul şi cheltuielile sale, procură şi menţine în timpul perioadei de 

operare a activităţii gărilor şi staţiilor auto, asigurări care să acopere în cazul:
a) pierderii, deteriorării sau distrugerii activelor operabile în baza parteneriatului public- 

privat, la valoarea de înlocuire:
b) asigurării complete de răspundere civilă faţă de terţi ai activităţii operaţionale, cu o 

sumă de asigurări rezonabilă, conform bunelor practici instituite în mediul de afaceri;
c) orice alte asigurări care pot fi necesare pentru a proteja Partenerul privat, angajaţii săi, 

inclusiv toate cazurile de forţă majoră, care pot fi asigurate şi nu sunt acoperite de altfel în 
dispoziţiile literelor a]-b) ale prezentei clauze.

22.3. Aplicarea cuantumului compensaţiei de asigurare
Toate sumele de bani primite în temeiul poliţelor de asigurare se aplică imediat de către 

Partenerul privat pentru reparaţie, renovare sau restaurare ori înlocuire a bunurilor 
gestionate în baza parteneriatului public-privat sau a oricărei părţi a acestora, care au fost 
deteriorate sau distruse. Partenerul privat va efectua o astfel de reparare, renovare sau 
restaurare ori înlocuire, în măsura posibilităţii, în aşa mod încât activele transmise în gestiune 
în baza parteneriatului public-privat, după astfel de intervenţii să fie posibil de a le păstra cât 
mai mult în aceleaşi condiţii care au fost înainte de aceste deteriorări sau distrugeri, uzură 
normală fiind exclusă.

23. FORŢA MAJORĂ
23.1. Cazul de forţă majoră
în cadrul acestui Contract, Forţa majoră se va referi la orice eveniment, care nu poate fi 

controlat de către Părţi şi care face ca îndeplinirea obligaţiilor contractuale să fie imposibilă 
sau inaplicabilă, după cum se va aprecia, în mod rezonabil, în circumstanţele date, şi care 
include, fără a se limita la acţiuni militare, război, blocadă, cutremure de pământ, alunecări de 
teren, inundaţii, înzăpeziri, furtuni, revoluţii, epidemii, greve.

Se scuteşte de la îndeplinirea obligaţiilor în temeiul prezentului Contract, Partea a cărei 
acţiune sau eveniment este în afara controlului rezonabil şi care nu rezultă din vina Părţii 
afectate.

Partea afectată nu a fost în stare să depăşească această acţiune sau eveniment prin 
diligenţă obligatorie şi eforturi rezonabile, priceperi şi îngrijire şi are un efect advers asupra 
parteneriatului public-privat.

23.2. Stabilirea Cazului de forţă majoră
Evenimentele de Forţă majoră se stabilesc şi se confirmă de Camera de Comerţ şi Industrie 

a Republicii Moldova, prin eliberarea unui certificat corespunzător Părţii afectate de Forţa 
majoră.



23.3. Impactul cazului de; Forţă majoră
La apariţia oricărui evenim ent de Forţă m ajoră, se aplică urm ătoarele clauze:
- Prezentul Contract nu se va rezilia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în punctul 23.4 din 

prezentul Contract;
- Dacă cazul Forţei majore are loc înainte de Data recepţiei finale a etapei, Contractul se 

prelungeşte cu perioada pentru care există acest eveniment de Forţă majoră;
- Dacă un caz de Forţă majoră apare după Data recepţiei finale a etapei de implementare a 

parteneriatului public-privat, Partenerul privat va continua să depună toate eforturile 
rezonabile pentru a gestiona activele transmise prin prezentul Contract, dar în cazul în care nu 
este în stare sau e imposibil de a face acest lucru, atunci durata Contractului va fi extinsă, 
ţinând seama de amploarea impactului acesteia, stabilit de către Comisia de monitorizare a 
parteneriatului public-privat, pe o perioadă pentru care operarea gărilor şi staţiilor auto în 
baza parteneriatului public-privat rămâne în continuare afectată din cauza impactului.

23.4. Rezilierea în caz de Forţă majoră
Dacă un eveniment de Forţă majoră continuă sau la presupunerea rezonabilă a Părţilor, 

probabil va continua mai mult de o perioadă de _365_ de zile, Părţile pot decide de comun 
acord să rezilieze acest Contract sau să continue acest Contract, în condiţii revizuite convenite 
de comun acord. în cazul în care Părţile nu reuşesc să ajungă la un acord în acest sens, Partea 
afectată, după expirarea perioadei respective de _365_ de zile, va avea dreptul de a rezilia acest 
Contract, prin emiterea unei Notificări de reziliere.

23.5. Soluţionarea litigiilor
în cazul în care Părţile nu ajung la un acord în mod normal cu privire la apariţia sau 

existenţa unui caz de Forţă majoră, acest litigiu va fi rezolvat în conformitate cu procedura de 
soluţionare a litigiilor, cu condiţia, totuşi, că sarcina probei cu privire la apariţia sau existenţa 
unui astfel de eveniment de Forţă majoră va fi luat asupra Părţii care solicită eliberarea şi / 
sau scutirea de răspundere în baza unui astfel de eveniment de Forţă majoră.

23.6. Răspunderea pentru alte pierderi, daune etc.
Cu excepţia după cum este prevăzut în mod clar în punctul 23.1. din Contract, nici o Parte 

a prezentului Contract nu va fi răspunzătoare în nici un fel faţă de cealaltă Parte cu privire la 
orice pierderi, daune, costuri, cheltuieli, cereri, solicitări şi proceduri referitoare la sau care 
rezultă din apariţia sau existenţa oricărui caz de Forţă majoră sau de exercitarea oricărui 
drept în temeiul prezentei clauze.

23.7. Obligaţia de a raporta
Partea afectată trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii în ceea ce priveşte 

raportarea apariţiei unui caz de Forţă majoră către cealaltă Parte:
Partea afectată nu trebuie să pretindă la nici o eliberare de la sau cu privire la un caz de 

Forţă majoră, cu excepţia cazului în care aceasta a informat cealaltă Parte, în scris, despre
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apariţia cazului de Forţă majoră, cât mai curând posibil şi în orice caz, în decurs de maximum 
10 zile după ce Partea afectată ştia sau ar fi trebuit să ştie în mod rezonabil de apariţia acestuia 
şi de afectarea materială probabilă pe care evenimentul Forţei majore l-ar putea avea, spre 
îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentului Contract.

Orice notificare în temeiul prezentei clauze, trebuie să includă informaţii complete 
privind:

a) natura şi amploarea fiecărui caz de Forţă Majoră care este obiectul oricărei solicitări 
de eliberare în temeiul prezentului punct 23, cu dovezi în suportul acestora;

b) durata estimată şi efectul sau afectarea probabilă pe care acest eveniment de Forţă 
Majoră o are sau o va avea asupra executării obligaţiilor Părţii afectate în temeiul prezentului 
Contract;

c) măsurile pe care Partea afectată le ia sau îşi propune să le ia, pentru a atenua impactul 
unui astfel de eveniment de Forţă Majoră; şi

d) orice alte informaţii relevante solicitării Părţii afectate.
Atât timp cât partea afectată continuă să pretindă că este afectată de un astfel de 

eveniment de Forţă majoră, aceasta trebuie să prezinte celeilalte părţi rapoarte periodice (şi 
nu mai rar de o dată pe săptămână], în scris, care să conţină informaţiile cerute de dispoziţiile 
acestei clauze şi alte informaţii de acest fel pe care şi cealaltă Parte în mod rezonabil le-ar 
putea solicita Părţii afectate să le prezinte.

23.8. Scutirea de la îndepilinirea obligaţiilor
Dacă Partea afectată nu este în stare, în totalitate sau în parte, să-şi îndeplinească 

obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului Contract din cauza unui caz de Forţă majoră, 
aceasta trebuie să fie scutită de executarea obligaţiilor sale în măsura în care nu se află în stare 
să le îndeplinească din cauza unui astfel de eveniment de Forţă majoră cu condiţia că:

a] suspendarea executării nu trebuie să fie pentru un domeniu de aplicare mai mare şi de 
durată mai lungă decât este necesar în mod rezonabil în cazul Forţei majore;

b] partea afectată va depune toate eforturile rezonabile pentru a atenua sau limita 
daunele aduse celeilalte Părţi care rezultă din sau ca urmare a existenţei sau apariţiei unui 
astfel de eveniment de Forţă majoră şi să repare aceleaşi lucruri cu sârguinţă; şi

c] atunci când Partea afectată este capabilă să-şi preia îndeplinirea obligaţiilor sale în 
temeiul prezentului Contract, aceasta va prezenta celeilalte Părţi o notificare scrisă în acest 
sens şi va prelua imediat îndeplinirea obligaţiilor sale rezultate din prezentul Contract.

24. MODIFICĂRI LEGISLATIVE
"Modificări legislative" reprezintă adoptarea şi intrarea în vigoare, după data semnării 

prezentului Contract, a oricărei legi, statut, regulament, ordin, standard obligatoriu sau alt 
instrument legal, sau pronunţarea oricărei interpretări sau hotărâri cu efect obligatoriu de 
către orice Entitate Guvernamentală, ale căror prevederi:

- se aplică expres respectivului parteneriat public-privat, nu şi altor proiecte similare;
- se aplică Partenerului privat şi nu şi altor persoane;
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- se aplică partenerilor privaţi din proiecte de parteneriat public-privat reglementate de 
Legea nr. 179-XVI din 10.07.2008 şi nu şi altor persoane; şi/sau

Fiecare Parte poate notifica celelalte Părţi despre apariţia unei Modificări Legislative. în 
termen de 30 de zile de la notificarea către celelalte Părţi a unei Modificări legislative, celelalte 
Părţi menţionate vor trimite propuneri pentru modificarea Contractului, astfel încât Părţile să 
fie repuse în poziţiile pe care le-ar fi avut dacă nu ar fi intervenit o Modificare Legislativă 
("Propunerea de Remediere").

în cazul în care, ca urmare Modificărilor legislative, Partenerul privat suferă o mărire a 
costurilor sau reducere în veniturile după decontul impozitelor sau altor obligaţii financiare, a 
cărui ansamblu al tuturor efectelor financiare depăşeşte 5 mii lei moldoveneşti, în orice an 
financiar, Partenerul privat poate notifica acelaşi lucru către Partenerul public / Comisia de 
monitorizare a parteneriatului public-privat şi poate să propună modificări la prezentul 
Contract, astfel încât să-l pună pe Partenerul privat în aceeaşi poziţie financiară pe care ar fi 
avut-o dacă nu ar fi existat nici o astfel de modificare legislativă care a rezultat o astfel de 
mărire a costurilor, reducere a venitului sau altei obligaţii financiare menţionate anterior.

Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat la o notificare de către Partenerul 
privat despre Modificările legislative şi modificările propuse la acest Contract, trebuie să 
evalueze schimbarea poziţiei financiare ca urmare a acestor modificări în legislaţie şi poate să 
determine prelungirea perioadei de parteneriat public-privat, astfel încât să pună Partenerul 
privat în aceeaşi poziţie financiară pe care ar fi ocupat-o dacă nu ar fi existat nici o modificare 
în legislaţie de acest fel şi să recomande acelaşi lucru pentru Partenerul privat. Partenerul 
public, în termen de 30 zile de la primirea unei astfel de recomandări, poate să prelungească 
perioada parteneriatului public-privat pe o astfel de perioadă după cum a fost recomandat de 
către Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat.

25. REZOLVAREA LITIGIILOR
25.1. Rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă
a) în cazul în care nu este stabilit clar altfel în acest Contract, orice litigiu, dispută, diferend 

sau controversă de orice natură apărută în baza, din sau în legătură cu acest Contract, 
incluzând neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de 
către Părţi, va fi soluţionată pe cale extrajudiciară, prin informarea în scris de către o Parte 
către cealaltă Parte ("Litigiul"). Părţile vor acţiona cu diligenţă pentru ca litigiul să fie rezolvat 
pe cale amiabilă de către Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat, în acord cu 
procedura prevăzută în litera bj de mai jos.

b) Oricare dintre Părţi pot solicita ca litigiul să fie comunicat Comisiei de monitorizare a 
parteneriatului public-privat, pentru soluţionare pe cale amiabilă. La o astfel de solicitare, cele 
două Părţi se vor întâlni în ce. mai apropiat timp şi convenabil reciproc şi, în orice caz, în 
termen de 30 zile de la o astfel de solicitare, pentru a discuta şi de a încerca să rezolve pe cale 
amiabilă litigiul. în cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă, în termen de 60 zile 
de la această reuniune dintre cele două Părţi, oricare dintre părţi poate supune disputa



instanţelor judecătoreşti com petente ale Republicii Moldova, în conformitate cu dispoziţiile 
din punctului 26.2 de mai jos.

25.2. Procedura în instanţă
Litigiile apărute între Părţi pe parcursul derulării prezentului Contract şi nerezolvate pe 

cale amiabilă, vor fi examinate de instanţele judecătoreşti competente ale Republicii Moldova.

26. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE Şl JURISDICŢIA. INTRAREA ÎN VIGOARE A 
CONTRACTULUI

Prezentul Contract este elaborat şi interpretat în conformitate cu şi reglementat de 
legislaţia Republicii Moldova, iar instanţele din Republica Moldova vor avea jurisdicţie asupra 
tuturor chestiunilor care decurg din sau referitoare la acest Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării.

27. LIMBA
Prezentul contract este întocmit şi semnat în limba de stat a Republicii Moldova.
Toate notificările trebuie să fie eliberate în conformitate cu prezentul Contract şi toate 

comunicările, documentaţia şi procedurile care sunt într-un fel corespunzătoare prezentului 
Contract se vor face în scris în limba de stat a Republicii Moldova.

28. NOTIFICĂRI
Cu excepţia cazului în care nu se prevede altfel, notificările urmează să fie eliberate în 

temeiul prezentului Contract, inclusiv, dar nelimitându-se la o notificare de derogare de la 
orice condiţie, încălcare a orică rui termen a prezentului Contract şi de reziliere a prezentului 
Contract, trebuie să fie în scris şi eliberată prin înmânare, prin intermediul unui curier, prin 
poştă electronică sau fax şi livrate sau transmise Părţilor la adresele lor respective prevăzute 
mai jos:

PARTENER PUBLIC
Agenţia Proprietăţii Publiice
Adresa: mun.Chisinau, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033,
Nr. de tel. (022) 213 595, Nr. de fax: (022) 221 377
E-mail: office@app.gov.md: pr@app.gov.md

PARTENER PRIVAT
S.R.L. "GĂRILE AUTO MODERNE"
Mun. Chişinău MD-2012, str.Lev Tolstoi, 74,
Nr. de tel. + 373 60161814 E-mail: garileauto@gmail.com
Sau această adresă sau numărul de fax după cum pot fi notificate în mod corespunzător de 

către Părţile respective de la саг la caz, şi se consideră că au fost eliberate sau livrate:

mailto:ffice@app.gov.md
mailto:pr@app.gov.md
mailto:garileauto@gmail.com


a] în cazul în care s-a făcut orice comunicare printr-o scrisoare, atunci când s-a livrat de 
către altă parte, prin curier recunoscut sau prin poştă (este înregistrată şi solicitată 
confirm area de prim ire), la acea adresă sau

b) în cazul oricărei comunicări, atunci când sunt transmise în mod corespunzător.

30. EXEMPLARE
Prezentul Contract este întocmit şi semnat în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având 

aceeaşi forţă juridică, dintre care unul revine Partenerului public, două Partenerului privat şi 
unul Oficiului cadastral teritorial.

SEMNAT, ŞTAMPILAT
Pentru şi în numele Parte nerului public de către: 
Agenţia Proprietăţii Publice 
Director general ^ ^ 7  ^
Vladimir Baldovici

SEMNAT, ŞTAMPILAT
Pentru şi în numele Partenerului privat de către: 
S.R.L. "GĂRILE AUTO MODERNE"

ANEXELE LA PREZENTUL CONTRACT

Anexa nr. 1. Lista gărilor şi staţi lor auto gestionate de Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".
Anexa nr. 2. Beneficiile directe ale partenerului public achitate de Partenerul privat pentru 

prestarea serviciilor şi gestiunea activelor Î.S. "Gările şi Staţiile Auto".
Anexa nr. 3. Programul investiţianal 2019-2021.
Anexa nr. 4. Matricea de partajare a riscurilor între Partenerul public şi Partenerul privat.



A N E X A  n r  A  
la Contractul PPP

nr. 3/09 din 17.12.2018

N r. Lista gă rilo r şi staţiilor autogestionate de Î.S . ’’G ările şi Staţiile A u to ”

1 C h iş in ă u  C e n tru 15 F ă le ş ti

2
C h iş in ă u  Su d  
in c lu s iv : P C  G a ra  I a lo  v e n i

16 F lo re ş ti

17 G lo d e n i

3 B ă lţ i 18 H â n c e ş ti

4
B r ic e n i
in c lu s iv : P C  L ip c a n i

19 L e o v a

2 0 O rh e i

5 C a h u l 21 O ta c i

6 C a n te m ir 2 2 O c n ita
9

7 C ă lă ra ş i 2 3 R â ş c a n i

8 C ă u şe n i 2 4 S o r o c a

9 C o m ra t 2 5 S tră şe n i

10 C e a d îr -L u n g a 2 6 T a r a c lia

11 C im iş lia 2 7 Ş te fa n -V o d ă

12 D o n d u şe n i 2 8 V u lc ă n e ş ti

13 D ro c h ia 2 9 U n g h e n i

14 E d in e ţ 3 0 B a s a r a b e a s c a
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A N E X A  n r.2  

la Contractul PPP 
nr.3/09 din 17.12.2018

R etribuţia bănească p en tru  presta rea  serviciilor şi gestio na rea  activelor
y \

I.S . ”G ările şi Staţiile A u to ” achitată de p a rten eru l privat în b en eficiu l
p a rten eru lu i p u b lic

Anul de 
operare

Anul
calendaristic Plata anuală (lei) Creşterea anuală 5% Data scadentă de 

achitare
4 9 7 5  0 0 0 2 4 8  7 5 0

1 2 0 1 9 5 2 2 3  7 5 0 2 6 1  1 8 8 01 iu l ie 2 0 2 0
2 2 0 2 0 5 4 8 4  9 3 8 2 7 4  2 4 7 01  iu lie  2 0 2 1
3 2 0 2 1 5 7 5 9  1 8 4 2 8 7  9 5 9 01 iu lie  2 0 2 2
4 2 0 2 2 6  0 4 7  1 4 4 3 0 2  3 5 7 01 iu lie  2 0 2 3
5 2 0 2 3 6  3 4 9  5 0 1 3 1 7  4 7 5 01 iu lie  2 0 2 4
6 2 0 2 4 6  6 6 6  9 7 6 3 3 3  3 4 9 01 iu lie  2 0 2 5
7 2 0 2 5 7 0 0 0  3 2 5 3 5 0  0 1 6 01  iu lie  2 0 2 6
8 2 0 2 6 7  3 5 0  3 4 1 3 6 7  5 1 7 01 iu lie  2 0 2 7
9 2 0 2 7 7  7 1 7  8 5 8 3 8 5  8 9 3 01 iu lie  2 0 2 8
10 2 0 2 8 8 1 03  7 5 1 4 0 5  1 8 8 01 iu lie  2 0 2 9
11 2 0 2 9 8 5 0 8  9 3 8 4 2 5  4 4 7 01 iu lie  2 0 3 0
12 2 0 3 0 8 9 3 4  3 8 5 4 4 6  7 1 9 01 iu lie  2 0 3 1
13 2 0 3 1 9  3 8 1  1 0 4 4 6 9  0 5 5 01 iu lie  2 0 3 2
14 2 0 3 2 9  8 5 0  1 6 0 4 9 2  5 0 8 01  iu lie  2 0 3 3
15 2 0 3 3 10  3 4 2  6 6 8 5 1 7  1 33 01 iu lie  2 0 3 4
16 2 0 3 4 10  8 5 9  8 0 1 5 4 2  9 9 0 01 iu lie  2 0 3 5
17 2 0 3 5 11 4 0 2  7 9 1 5 7 0  1 4 0 01 iu lie  2 0 3 6
18 2 0 3 6 11 9 7 2  9 3 1 5 9 8  6 4 7 01 iu lie  2 0 3 7
19 2 0 3 7 12  5 7 1  5 7 7 6 2 8  5 7 9 01 iu lie  2 0 3 8
20 2 0 3 8 13 2 0 0  1 5 6 6 6 0  0 0 8 01 iu lie  2 0 3 9
21 2 0 3 9 13 8 6 0  1 6 4 6 9 3  0 0 8 01 iu lie  2 0 4 0
22 2 0 4 0 14  5 5 3  1 7 2 7 2 7  6 5 9 01 iu lie  2 0 4 1
23 2 0 4 1 15 2 8 0  8 3 1 7 6 4  0 4 2 01 iu lie  2 0 4 2
24 2 0 4 2 16  0 4 4  8 7 2 8 0 2  2 4 4 01 iu lie  2 0 4 3
25 2 0 4 3 16  8 4 7  1 1 6 14  n o ie m b rie  2 0 4 3



ANEXA nr.3
la Contractul PPP 

nr.3/09 din 17.12.2018

PROGRAMUL INVESTIŢIONAL 2019-2021

Nr.
d/o Filiala

Investiţii capitale. Modernizare
Modernizare sistemului 
informaţional/Softuri Total 

investiţiiV 
filiala

2019 2020 2021 2019 2020 2021
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)

Sistem u l in form aţion al 

cen tra lizat al în trep rin d erii. 

S o ft  cen tra liza t

8 7 9 8  0 2 0 8 7 9 8  0 2 0

1 C h işin ău  C en tru 13 9 6 7  2 4 0 1 4 8 5  4 8 9 15 4 5 2  7 2 9

2 C h işin ău  S u d -V e s t 

in clu siv : P C  G a ra  Ia lo v en i

10 2 3 9  4 3 3 8 6 6  341 11 105 7 7 4

5 9 7  7 2 4 5 9 7  7 2 4

3 B ă lţi 3 5  5 1 0  6 4 0 8 7 3  9 6 9 3 6  3 8 4  6 0 9

4 O rhei 7 6 3  9 7 5 7 3 9  0 2 6 1 5 0 3  00 1

5 C ahul 2  7 6 3  7 5 4 7 1 8 4 1 2 3 4 8 2  166

6 C ead îr-L u n g a 3 0 8 8  16 4 5 5 9  2 8 4 3 6 4 7  4 4 8

7 S o ro ca 5 9 5 6  8 1 5 7 6 5  2 3 7 6  7 2 2  0 5 2

8 C om rat 1 8 3 6  9 7 8 6 9 7  7 9 8 2 5 3 4  7 7 6

9 U ngh eni 7 6 0  8 0 6 7 1 8 4 1 2 1 4 7 9  2 1 8

10 B rice n i

in clu siv : P C  L ip can i

5 3 7 5  7 6 7 5 8 2  2 5 6 5 9 5 8  0 2 3

4  2 7 6  0 8 9 5 5 9  2 8 4 4  8 3 5  3 7 3

11 C an tem ir 5 9 2  163 5 5 9  2 8 4 1 151 4 4 7

12 C ălăraşi 4 9 9  5 9 9 5 7 9  8 9 8 1 0 7 9  4 9 7

13 C ău şen i 6  1 52  6 2 9 5 7 9  8 9 8 6  7 3 2  5 2 7

14 C im iş lia 1 8 9 0  5 7 8 5 5 9  2 8 4 2  4 4 9  8 6 2

15 D ond uşeni 5 4 2 2  2 6 3 5 5 9  2 8 4 5 98 1  5 4 7

16 D ro ch ia 8 2 2 0  43 1 7 1 8 4 1 2 8 9 3 8  84 3

17 E d ineţ 15 0 4 2  162 6 9 9  192 15 741  3 5 4

18 F ă leşti 7 3 3  5 3 4 6 9 7  7 9 8 1 4 3 1  3 3 2

19 Floreşti 1 0 8 5  0 4 5 5 9 9  118 1 6 8 4  163

2 0 G lod eni 2  9 0 2  6 8 2 44 1  3 8 4 3 3 4 4  0 6 6

21 H ân ceşti 7  2 9 4  154 5 7 9  8 9 8 7 8 7 4  0 5 2

2 2 L eo v a 5 6 5 6  641 5 5 9  2 8 4 6 2 1 5  9 2 5

23 O taci 3 7 8 0  6 5 8 6 9 7  7 9 8 4  4 7 8  4 5 6

2 4 O cn iţa 5  191 131 5 5 9  2 8 4 5 7 5 0  4 1 5

25 R â şca n i 2  9 2 7  4 1 8 5 5 9  2 8 4 3 4 8 6  7 0 2

2 6 Străşen i 1 0 9 3  6 8 7 5 5 9  2 8 4 1 6 5 2  971

2 7 T a ra c lia 1 8 2 4  7 6 3 5 5 9  2 8 4 2 3 8 4  0 4 7

2 8 Ş te fa n -V o d ă 11 4 7 3  5 8 6 5 9 7  7 2 4 1 2 0 7 1  3 1 0

2 9 V u lcăn eşti 4  52 1  4 1 4 4 4 1  3 8 4 4 9 6 2  7 9 8

3 0 B a sa ra b e a sca 5 5 9  2 8 4 5 5 9  2 8 4

Total 35 146 338 76 611 106 59 086 755 8 798 020 7 423 968 13 405 324 200 471 511
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P ro gra m u l investiţiilor după tipul lucră rilo r

N r. d/o Tipul lu cră rilo r
Investiţii capitale p e  lu cră ri Total investiţii p e  

lu c ră ri2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

1 P ro ie c ta re a  lu c r ă r i lo r 2 6 1  6 9 5 5 7 2  4 7 6 7 7 5  871 1 6 1 0  0 4 2
2 P r o ie c ta r e a  lu c ră r ilo r  in g e n e re ş ti 2 0 8  2 4 3 145  9 8 3 4 2 2  2 8 2 7 7 6  5 0 8
3 L u c ră r i de c o n s tru c ţ ii  c iv i le9 1 0  9 0 5  0 3 8 3 3  6 6 6  8 8 2 13 0 1 4  2 2 6 5 7  5 8 6  1 4 6
4 L u c ră r i  de c o n s tr u c ţ ii  c iv i le <  Q m  A / i n

-J V  / \j-T J /
C  A O C  r f \ C
U ‘tO J  U U J

^  r\ A *  -i
J  jyn 1J1 15  2 7 6  7 8 5

5 L u cră ri e le c t r ic e 1 4 5 5  0 0 0 2  155  0 0 0 1 9 4 5  0 0 0 5 5 5 5  0 0 0
6 L a n d sca p e  şi d ru m u ri 5 4 6 9  0 0 0 1 0  1 6 0  0 0 0 1 2  9 9 8  8 2 7 2 8  6 2 7  8 2 7
7 L u cră ri fa ţa d ă9 3 1 4 6  7 4 9 7  7 6 5  9 3 5 9  1 6 0  5 1 7 2 0  0 7 3  2 0 1
8 A ctiv ită ţi  in fra s tru c tu ră 2  7 3 3  7 8 2 4  2 6 8  0 9 1 7  5 5 3  2 4 9 1 4  5 5 5  1 2 2
9 A ctiv ită ţi in fra s tru c tu ră> 8 2 6  0 8 3 1 1 02  4 0 0 1 5 0 3  8 0 0 3 4 3 2  2 8 3
10 S is te m  su p ra v e g h e re  v id e o 1 5 9  3 9 2 2 9 5  9 8 0 6 11  8 8 4 1 0 6 7  2 5 6

Total investiţii capitale 30 562 031 66 618 352 51 379 787 148 560 170
Total cheltuieli neprevăzute 4 5 8 4 3 0 7 9 9 9 2 7 5 4 7 7 0 6 9 6 8 2 2  2 8 4  0 2 9
Total investiţii capitale şi cheltuieli neprevăzute 35 146 338 76 611 106 59 086 755 170 844 199

M odernizarea sistem ului in fo rm a ţio n a l/ Softuri 8 7 9 8 0 2 0 7 4 2 3 9 6 8 1 3 4 0 5 3 2 4 2 9  6 2 7  3 1 2
GRAND TOTAL 43 944 358 84 035 074 72 492 079 200 471 511



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Sistemul informaţional de gestiune al întrprinderii (centralizat)

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M o d e rn izarea  sistem u lu i 

in form ational

Softw are u n ifica t al sistem ului in teg rat 

pentru  au togări.
co m p lex 1

P arten er

privat

ianu arie

2 0 1 9

d ecem brie

2 0 1 9

48
săp tăm în i

7 852 950 L

M o d ern izarea  sistem u lu i 

in form ational
Softw are pentru  ca s ie r ie  e le c tro n ică co m p lex 1

P arten er

privat

ianu arie

2 0 1 9

d ecem brie

2 0 1 9

4 8

săp tăm în i
135 730 L

M o d ern izarea  sistem u lu i 

in form ational

C on fig u raţia  IC  pentru sistem ul de 

co n ta b iliz a re
co m p lex 1

P arten er

privat

ianu arie

2 0 1 9

d ecem brie

2 0 1 9

48

săptăm în i
193 900 L

T o ta l costuri 8 182 580 L



Modernizarea sistemului informational /Softuri

Proiectul investiţional Echipamentul informaţional centralizat al întrprinderii

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M o d ern izarea  echipam entu lu i 

in fo rm atio n a l
Serv er cen tra l bu c. 1 P arten er

privat

ianuarie

2019
d ecem b rie

2019
48

săp tăm în i
1 3 7  5 5 0  L

M od ern i zarea  ech  ipam entu 1 u i 

in fo rm atio n a l

S u rsă  de alim entare n e în treru p tib ilă  

pentru serv er
bu c. 1 P arten er

p rivai

ianu arie

2019
d ecem b rie

2019
48

săptăm în i
9  8 2 5  L

M o d ern izarea  echipam entulu i 

in fo rm atio n al
G enerator buc. 1 P artener

privat

ianu arie

2019
d ecem b rie

2019
48

săptăm în i
1 8 0  0 0 0  L

M od ern izarea  echipam entulu i 

in fo rm atio n al
Sw ith cen tra l bu c. 1 P arten er

privat

ianuarie

2019
d ecem b rie

2019
48

săptăm în i
9 825 L

M o d ern izarea  echipam entu lu i 

in fo rm atio n a l
R outer cen tra l bu c. 1 P artener

privat

ianuarie

2019
d ecem brie

2019
48

săptăm în i
2 9  4 7 5  L

M o d ern izarea  echipam entu lu i 

in fo rm atio n a l
C alcu la to are  pentru  o f ic i i bu c. 30 P arten er

privat

ianu arie

2019
d ecem b rie

2019
48

săp tăm în i
2 2 5  0 0 0  L

M o d ern izarea  ech ip am entu lu i 

in fo rm atio n a l
S u rsă  de alim entare n e în treru p tib ilă bu c. 10 P arten er

privat

ianu arie

2019
d ecem brie

2019
48

săp tăm în i
1 3  9 4 0  L

M o d ern izarea  ech ipam entu lu i 

in fo rm atio n a l
Sw ith o fic iu bu c. 1 P artener

privat

ianu arie

2019
d ecem b rie

2019
48

săp tăm în i
9  8 2 5  L

T o ta l co stu ri 6 1 5  4 4 0  L

49



Proiectul investiţional

Investiţii capitale (modernizare) 

GARA CENTRU mun.Chisinău
9

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1
Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămâni 401 986 L

2
Lucrări de 
construcţii 

civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare Gara centru. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de 
climatizare în sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 3 159 240 L

3 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului.

ni2 4 300 Partener
Privat

aprilie
2021

iunie
2021

12
săptămîni 4 307 764 L

A
"T

Lucrări
electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED.

1 1
X

Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 600 000 L

5 Landscape şi 
drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 7 000 Partener

Privat
august
2021

august
2021

3
săptămîni 3 500 000 L

6
Sistem

supraveghere
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 176 436 L

Total investiţii capitale planificate 12 145 426 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 1 821 814 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 13 967240L



Modernizarea sistemului informational / Softuri

Proiectul investiţkmai Gara mun.Chisinău*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
inform ational

Calculator casierie buc. 8
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 94 120 L

M odernizarea echipamentului 
inform ational Imprimante laser + matrice buc. 8

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

34 387 L

M odernizarea echipamentului 
inform ational Safeu pentru numerar buc. 8

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 7 640 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 8
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 52 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator oficiu buc. 13

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 97 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 17
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 23 698 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săntămîni 360 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Swith oficiu buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Server locar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 117 900 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 180 445 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 39 300 L

M odernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 7 074 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 4
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 461 600 L

Total costuri buc. 79 X 4 8 5  489 L
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Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Sud-Vest
Abordarea tehnică

Nr.d
/0

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1
Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fl efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 130 794 L

2
Lucrări de 

construcţii civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2021

octombrie
2021

32
săptămîni 2 832 045 L

3
Lucrări de 

construcţii civile
Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 384 475 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

-1 1 -41
Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 500 000 L

5
Landscape şi 

drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 7 000 Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 3 500 000 L

6 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. ni2 1300 Partener

Privat
mai

2021
iulie
2021

12
săptămîni 1 380 105 L

7
Sistem

supraveghere
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener
Privat

octombrie
2021

noiembrie
2021

8
săptămîni 176 436 L

Tntnl investiţii Piinitolp nlanifipiitp 8 903 855 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 1 335 578 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ---- ^ 10 239 433 L
t ' y52



Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţîonai Gara auto Chişinău Sud-Vest, mun.Chişinău

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 12 772 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

2 865 L

M odernizarea echipamentului
informational Imprimantă fiscală buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 19 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator oficiu buc. 6

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 45 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 9

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

12 456 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. i

Partener
privat

ianuarie
OAO A ZUZU

deceniul iv̂ 
2020

A OHO
săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 133 620 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 353 700 L

T otal costuri buc. 36 866 34f L



Modernizarea sistemului informaţional/ Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Ialoveni

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total 
u uitaţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptăinîni 35 295 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 19 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privai
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
1 ÔO nnn T
A U V  J J

Modern izarea ech ipamentu!u i 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Modern izarea ech ipamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 18 597 724 L



Investiţii capitale (modernizare)

Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Bălţi
Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 334 150 L

2 Lucrări de 
construcţii civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2020

octombrie
2020

32
săptămîni 19 872 983 L

3 Lucrări de 
construcţii civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 2 225 248 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

august
2020

septembrie
2020

8
c3nt5mmi 500 000 L

5 Landscape şi 
drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 10 300 Partener

Privat
septembrie

2020
octombrie

2020
8

săptămîni 4 120 000 L

6 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului.

m2 3 500 Partener
Privat

aprilie
2020

august
2020

20
săptămîni 3 650 000 L

7
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2020

octombrie
2020

4
săptămîni 176 436 L

Totai investiţii capitale planificate 30 878 817 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 4 631 823 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^ 35 510 640 L

r



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara CMtO Bălti*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 4
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 47 060 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Imprimante laser + matrice buc. oJ
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 12 772 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 4

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 3 820 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 4

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 26 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator oficiu buc. 5

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

37 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntrerupţi bilă buc. 6

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 8 364 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 133 620 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 2 358 L

Mode rn izarea ec h i pamentu 1 u i 
informational Casirul electronic autonom buc. o2>

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 353 700 L

Total costuri buc. 35 873 969 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Orhei

Abordarea tehnică

Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfirşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea 
lucrărilor va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de 
modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept 
un ificat, conform normativelor în vigoare, folosind materiale 
modeme, instalaţii noi, certificate şi acreditate în Republica 
Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni

29 642 L

2 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va 
cuprinde ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de 
iluminat aferent clădirilor (interior, exterior) echipate cu 
surse de tip LED. Executarea reţelelor electrice conform 
normativelor

1 1
Partener

Privat
septembrie

2021
septembrie

2021
3

săptămîni 60 000 L

3 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 900
Partener

Privat
iulie
2021

septembrie
2021

12
săptămîni

356 760 L

4 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform proiectului.

m2 200
Partener

Privat
mai 2021

iunie
2021

8
săptămîni

198 000 L

5 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi 
interior şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va 
asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte 
astfel încît să asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni

19 924 L

Total investiţii capitale planificate 664 326 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 99 649 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 763 975 L
57



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Orhei

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Calculator casierie buc. 4
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 47 060 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 4

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 3 820 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 4

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 26 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 4

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 5 576 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. i Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
180 000 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 2 358 L

M odern izarea ech i pamentu lui 
informational Casirul electronic autonom buc. oJ

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

353 700 L

Total costuri buc. 26 ___ _ 739 026 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Cahul

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui proces 
riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe termen scurt. 
Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de modemizăre, 
transformăre, extindere şi consolidăre ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente în 
baza unui concept unificat, conform normativelor în vigoare, folosind materiale 
modeme, instalaţii noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 21 226 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform 
normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2020
martie
2020

12
săptămîni 11 672 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de aşteptare . 
Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în sala de aşteptare cu 
capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 350 000 L

4 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 80 000 L

5 Lucrări electrice

Implementarea obiectivului de eîicienţâ energetica ce va cuprinde ansamblul de 
lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor (interior, exterior) 
echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor electrice conform 
normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020 săptămîni 180 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 1 900 Partener
X X A. V UI

septembrie
LUZ-O

octombrie
/^AAAxuzu

8
săptămîni

760 000 L

n1 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit tip Bond 
conform proiectului.

m 2 500 Partener
Privat

aprilie
2020

iunie
2020

12
săptămîni 512 657 L

8 Activităţi infrastructură Apeduct, canalizare 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 166 985 L

9 Activităţi infrastructură Construcţia WC public 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 300 800 L

10 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi exterior 
destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi 
şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2020

octombrie
2020

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 2 403 264 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 360 490 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^ 2 763 754 L
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Modernizarea sistemului informaţional/ Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Cahul

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 3 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 4 912 L

Modern izarea ech ipamentu 1 ui 
informational Safeu pentru numerar buc. oJ Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 3 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

19 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 3 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 4 182 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. ! Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 180 000 L

M odern izarea echipamentu 1 ui 
informational

Server locar buc. 1 Partener privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational 
Total costuri

Casirul electronic autonom buc.

buc. 22

Partener privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 353 700 L 

718 412 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Ceadîr-Lunga
Abordarea tehnică

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea 
unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de 
realizare pe termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru 
atingerea obiectivelor de modernizare, transformare şi consolidare ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2019

februarie
2019

8
săptămîni

21 543 L

2 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni

1 292 580 L

3 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni

409 747 L

4 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de clacări faţada ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului.

_2AII '»rn Partener
Privat

aprilie
2019

iunie
2019

12
saptamim

381 566 L

5 Lucrări electrice
Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent 
clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse de tip LED.

1 1 Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni

80 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 1200 Partener
Privat

august
2019

august
2019

3
săptămîni

480 000 L

7 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii . Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni

19 924 L

Total investiţii capitale planificate 2 685 360 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 402 804 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute — ■>. 3 088 164 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţionai Gara auto Ceadîr-Lunga

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total 
u nităţi

Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
11 765 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 955 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

6 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntrerupţi bilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
1 394 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
C Q n t o  t* n  1 r» i

180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Server iocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

9 825 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

2 358 L

Modern izarea ech i pamentu lu i 
informational Casirul electronic autonom buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Abordarea tehnică

Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Soroca

Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfirşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale moderne, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 26 520 L

3 Lucrări de 
construcţii civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 1 273 108 L

4 Lucrări de 
construcţii civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 1 634 487 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 85 000 L

6 Landscape şi 
drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 3 000 Partener

Privat august 2021 septembrie
2021

8
săptămîni

1 200 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 550 Partener

Privat mai 2020 iunie
2020

8
săptămîni

540 000 L

8 Activităţi
infrastructură Construcţia WC public 1 1

Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni

400 800 L

9
Sistem

supraveghere
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener
Privat

noiembrie
2020

noiembrie
2020

4
săptămîni

19 924 L

Total investiţii capitale planificate 5 179 839 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 776 976 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^ -5 956 815 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Soroca

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Calculator casierie buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 19 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

4 182 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. ! Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
180 000 L

M odernizarea echiparnentului 
informational Serverlocar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 93 650 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
9 825 L

Modern izarea echipamentu 1 u i 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. oJ>

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 353 700 L

Total costuri buc. 22 765 237 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Gara auto Comrat

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 22 278 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2019
martie
2019

12
săptămîni 10 000 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 904 547 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 70 623 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
7010iU 1 У

3
săptămîni 150 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 300 Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 120 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 250 Partener

Privat
iunie
2019

iunie
2019

4
săptămîni 250 000 L

8 Activităţi infrastructură Apeduct, canalizare 1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 50 000 L

9 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

1 ^07 477 IX / JJ Lj
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 239 606 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute '  1 836 978 L
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Modernizarea sistemul ui informaţional /  Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Comrat

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi

Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 23 530 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 4 912 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Safeu pentru numerar buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 1 910 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 13 000 L

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 2 788 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
D  o  /-v *•
i  CU I U 1 1 U I

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni

9 825 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 353 700 L

Total costuri buc. 18 ^ 697 798 L



Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Ungheni

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea lucrărilor 
va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de modemizăre, 
transformăre, extindere şi consolidăre ale construcţiilor şi 
instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, conform 
normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii noi, 
certificate şi acreditate în RM.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni

8 283 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi 
canalizaţie conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni

6 000 L

3 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent 
clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. 
Executarea reţelelor electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni

45 000 L

4 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 350
Partener

Privat
august
2021

august
2021

4
săntămîni 133 563 L

s Lucrări fuiadă Executarea lucrărilor de piacări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform pro iectu lu i.

m2 50
Partener

Privat

moiiiiCli
2021

mai
2021

8
săptămîni

48 000 L

6 Activităţi infrastructură A peduct, canalizare 1 1
Partener

Privat
martie
2021

iunie
2021

16
săptămîni

200 000 L

7 Activităţi infrastructură Construcţia WC public 1 1
Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni

200 800 L

8 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior 
şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura 
supravegherea video pe timp de zi şi de noapte astfel îneît să 
asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni

19 924 L

Total investiţii capitale planificate 661 570 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 99 236 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ——-v 760 806 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Ungheni

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modern izarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. O Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48 săptămîni 2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 19 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. oJ
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 4 182 L

M odernizarea echipamentului 
informaţional

Generator buc. 1 Partener
privat

ianuarie
2020

decembrie
2020

48
săptămîni 180 000 L

Modern i zarea eeh ipamentu i u i 
informational

Server locar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 9 825 L

M odern izarea ech i pamentu 1 ui 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48

săptămîni
2 358 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Casirul electronic autonom buc. OJ
Partener

privat
ianuarie

2020
decembrie

2020
48 săptămîni 353 700 L

Total costuri buc. 22 718 412 L
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Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Briceni

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ifica t, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 34 235 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2020
martie
2020

12
săptămîni 6 229 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 2 171 999 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 317 745 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

3
săptămîni 350 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 2 500 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

4
săptămîni 1 000 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului.

m2 500 Partener
Privat

aprilie
2020

iunie
2020

12
săptămîni 550 000 L

8 Activităţi
infrastructură Apeduct, canalizare 1 1 Partener

Privat
martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 224 448 L

9 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2020

octombrie
2020

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 4 674 580 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 701 187 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ____ ^ 5 375 767 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Briceni

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
23 530 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 1 910 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 13 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 2 788 L

M oderni zarea ech ipamentu lu i 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odern i zarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 9 825 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 716 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 17 _ 582 256 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică________________________________ Proiectul investiţional_________________ Gara auto Lipcani

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 21 226 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 6 229 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în sala 
de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 1 573 342 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 793 312 L

5 Lucrări electrice
Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

3
săptămîni 150 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 500
Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

AH
săptămîni 200 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit tip 
Bond conform proiectului. m 2 300 Partener

Privat mai 2020 iunie
2020

8
săptămîni 329 057 L

8 Activităţi
infrastructură A peduct, canalizare 1 1

Partener
Privat martie 2020 septembrie

2020
28

săptămîni 224 448 L

9 Activităţi
infrastructură Construcţia WC public 1 1 Partener

Privat martie 2020 septembrie
2020

28
săptămîni 400 800 L

10 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2020

noiembrie
2020

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 3 718 338 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 557 751 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 4 276 089 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Lipcani

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modern izarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Modern izarea ech i pamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational 
Total costuri

Casirul electronic autonom buc. 

buc._

2

12—

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 235 800 L 

^ 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Cantemir

Abordarea tehnică
Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sßrsit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea 
lucrărilor va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de 
modernizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept 
unificat, conform normativelor în vigoare, folosind 
materiale moderne, instalaţii noi, certificate şi acreditate în 
Republica Moldova.

1 1
Partener

Privat
ianuarie

2019
februarie

2019
8

săptămîni
5 000 L

2 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform proiectului.

m2 100
Partener

Privat
aprilie
2019

iunie
2019

12
săptămîni

90 000 L

3 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaitic . iu t nnn X vuu
Partener

Privat
mai

2019
iunie
2019

8
Săpunului

400 000 L

4 Sistem supraveghere video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi 
interior şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va 
asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte 
astfel încît să asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener

Privat
septembrie

2019
septembrie

2019
4

săptămîni
19 924 L

Total investiţii capitale planificate 514 924 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 77 239 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 592 163 L



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Cantemir

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Slîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

M oderni zarea ec h i pamentu 1 u i 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentulu i 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Călăraşi

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1
Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 12 500 L

2
Proiectarea
lucrărilor

ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 301 L

3
Lucrări
electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 45 000 L

A4
Landscape şi 

drumuri
Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaîtic . m2 400 Partener

jriiVât
august

1
LUZ, 1

septembrie
OAO 1
Z.UZ- A

4
m i

j u ^ / u u i m u
152 697 L

5
Lucrări
fa ţadă

Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform pro iectu lu i.

m2 200 Partener
Privat

mai
2021

iunie
2021

8
săptămîni 198 000 L

6
Activităţi

infrastructură
A peduct, canalizare 1 1 Partener

Privat
martie
2021 aprilie 2021 28

săptămîni 6 012 L

7
Sistem

supraveghere
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 434 434 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 65 165 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 499 599 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Călăraşi
*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

23 530 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

1 910 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

13 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

2 788 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator Kl ir* i Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
<5flntămîni ISO ÙÛU L

M odernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

46 825 L

M odern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

9 825 L

M odern izarea ech ipamentu lu i 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

2 358 L

M odern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational 
Total costuri

Casirul electronic autonom buc.

—feme:—

2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
235 800 L 

. 579 898 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Căuşeni

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 25 033 L

2 Proiectarea lucrărilor
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

8
săptămîni 30 060 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 450 716 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Construcţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 1 480 871 L

5 Lucrări electrice
Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 180 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 4 300 Partener
Privat

septembrie
2019

octombrie
2019

3
săptămîni 2 025 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului.

m2 650
Partener
Privat

aprilie
2021

iunie
2021

12
săptămîni 688 508 L

8 Activităţi infrastructură A peduct, canalizare 1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 450 000 L

9 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 5 350 112 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 802 517 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 6 152 629 L
_3 77



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Causent*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităti

Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

23 530 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

4 912 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Safeu pentru numerar buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 1 910 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 13 000 L

M odern izarea echipamentulu i 
informational Sursă de alimentare neîntrerupţi bilă buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 2 788 L

M odernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
180 000 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational Server locar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

58 950 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 235 800 L

Total costuri —buc,— -T é — ----- "------------
"N / 579 898 L



Abordarea tehnică

Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Cimişlia

Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea 
lucrărilor va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de 
modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept 
unificat, conform normativelor în vigoare, folosind materiale 
modeme, instalaţii noi, certificate şi acreditate în Republica 
Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 23 029 L

2 Lucrări de 
construcţii civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare 
sala de aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de 
climatizare în sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi 
încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 892 591 L

3 Lucrări de 
construcţii civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 410 135 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va 
cuprinde ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de 
iluminat aferent clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse 
de tip LED. Executarea reţelelor electrice conform 
normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 55 000 L

5 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform proiectului.

m2 250 Partener
Privat

iunie
2020

iulie
2020 8 săptămîni 243 302 L

6 Sistem
supraveghere video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi 
interior şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va 
asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte astfel 
încît să asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2020

noiembrie
2020 4 săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate i 643 981 T;
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 246 597 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^1 890 578 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Cimislia*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

M odern i zarea echipamentu 1 u i 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentu 1 u i 
informational

Server locar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Donduşeni

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfirşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în RM.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 13 861 L

2 Proiectarea lucrărilor 
inse nereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 40 240 L

3
Lucrări de construcţii 

civile
Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 832 061 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 119 556 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

3
săptămîni 175 000 L

£ c- uf uiifwi *
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Partener
Privat

septembrie
2020

octombrie
2020

6
săptămîni

AAA IJUv VW JL-f

7 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform pro iectu lu i. m2 250 Partener

Privat
mai

2020
iunie
2020

8
săptămîni 263 693 L

8
Activităţi

infrastructură A peduct, canalizare 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 2 289 876 L

9
Activităţi

infrastructură Construcţia WC public 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 400 800 L

10 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel îneît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2020

noiembrie
2020

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 4 715 011 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 707 252 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^ 5 422 263 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Donduseniy

Total
Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate u nităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 11 765 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser+ matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2 0 2 1

48
săptămîni 4 912 L

M odern izarea echipamentu 1 ui 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 955 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 6 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 1 394 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Server locar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1
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2 0 2 1

48
săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2 0 2 1

decembrie
2 0 2 1

48
săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 1 2 559 284 L



Abordarea tehnică

Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Drochia

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener

Privat
ianuarie

2020
martie
2020

12
săptămîni 46 209 L

2
Proiectarea lucrărilor 

ingenereşti
Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 81 346 L

3
Lucrări de construcţii 

civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 2 772 133 L

4
Lucrări de construcţii 

civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1
Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 714 579 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

august
2020

septembrie
2020

8
săptămîni 350 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 2 300 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

4
săptămîni 920 000 L

7 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări taţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 900 Partener

Privat
aprilie
2020

iunie
2020

12
săptămîni 987 087 L

8
Activităţi

infrastructură Apeduct, canalizare 1 1
Partener

Privat
martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 1 256 923 L

9
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2020

octombrie
2020

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 7 148 201 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 1 072 230 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 8 220 431 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Drochia

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. oJ>
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
19 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 182 L

M odernizarea echipamentului 
î n form at i o na 1

Generator buc. ! Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. oJ
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
353 700 L

Total costuri —buc.— —22— 718 412 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Edineţ

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în RM.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2020

martie
2020

12
săptămîni 101 569 L

2
Proiectarea lucrărilor 

ingenereşti
Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2020
februarie

2020
8

săptămîni 267 L

3
Lucrări de construcţii 

civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener

Privat
martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 6 094 364 L

4
Lucrări de construcţii 

civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 2 235 165 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
eiectrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2020

septembrie
2020

4
săptămîni 450 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 6 500 Partener
Privat

septembrie
2020

octombrie
2020

8
săptămîni 2 600 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 500 Partener

Privat
aprilie
2020

iunie
2020

12
săptămîni 1 473 441 L

8
Activităţi

infrastructură A peduct, canalizare 1 1 Partener
Privat

martie
2020

septembrie
2020

28
săptămîni 105 411 L

9
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 13 080 141 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 1 962 021 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ____ 15 042 162 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Edinet*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
23 530 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

Modern izarea ech ipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
1 910 L

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational

Imprimantă fiscală buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
13 000 L

Modern izarea ech ipamentulu i 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 182 L

M odernizarea echipamentului 
informational

G e n e r a t o r KijC i Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

180 GOG L

Modernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
9 825 L

Modern izarea echipamentu 1 ui 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. oJ
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
353 700 L

np , 1 n A f ,i buc. 191 Olcll COSIUI1 699 192 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Făleşti
Abordarea tehnică

Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept un ificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 17 500 L

2
Proiectarea lucrărilor 

ingenereşti
Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2021
martie
2021

12
săptămîni 2 405 L

3 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 55 000 L

4 Landscape si drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaîtic m 2 1 150 Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

4
săptămîni 396 931 L

5 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 100 Partener

Privat
mai

2021
iunie
2021

8
săptămîni 98 000 L

Activităţi Partener martie septembrie 28 48 096 L6 infrastructură
A peduct, canalizare 1 1 Privat 2021 2021 săptămîni

7
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 637 856 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 95 678 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute __ 733 534 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Făleşti*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
23 530 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 910 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
13 000 L

Modern izarea echipamentu 1 ui 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 788 L

Modernizarea echipamentului
— iilllVJl iiiCILl wnai

Generator buc. 1 Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

1 o n  n a n  t1ÜU UV/U JU

Modernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 358 L

M odernizarea echi pamentu lui 
informational

Casirul electronic autonom buc. oJ
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 353 700 L

Total costuri buc. 18 6.97 798 L



Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Floreşti
Abordarea tehnică

Nr.
i/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 21 593 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 6 012 L

3
Lucrări de construcţii 

civile
Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

aprilie
2021

septembrie
2021

24
săptămîni 377 748 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

4
săptămîni 150 000 L

5 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 250

Partener
Privat mai 2021 iunie

2021
8

săptămîni 248 000 L

6 Activităţi infrastructură A peduct, canalizare 1 1
Partener
Privat martie 2021 septembrie

2021
28

săptămîni 120 240 L

7
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 943 517 L
Cheltuieli neprevăzute (1 5  % ) 141 528 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 1 085 045 L
89



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Floresti*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. OJ
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
35 295 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Safeu pentru numerar buc. 3
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 2 865 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 3

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 19 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 2 788 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator LZ H . 11
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

^ăntămîn i 180 000 L

M odern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48 săptămîni 46 825 L

M odern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48 săptămîni 9 825 L

M odern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48 săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 19 ________ 599 118L



Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Glodeni

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în RM.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 11306 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2021
martie
2021

12
săptămîni 30 995 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 574 144 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 60 000 L

5 Lunuscape si drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m 2 1500 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

4
săptămîni 600 000 L

6 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări îaţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 400 Partener

Privat
mai

2021
iunie
2021

8
săptămîni 387 189 L

7 Activităţi infrastructură A peduct, canalizare 1 1 Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 539 913 L

8 Activităţi infrastructură Construcţia WC public 1 1 Partener
Privat

aprilie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 300 600 L

9
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1
Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 2 524 071 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 378 611 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 2 902 682 L
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Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Glodeni

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

M oderni zarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Generator buc. 1 Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

1 OA AAA ttÎOU UUU JU

M odernizarea echipamentului 
informational

Server locar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni l l7  900 L

Total costuri buc. 1 1 X  441 384 L



Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Hănceşti

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start SJtrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 18 854 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 210 637 L

3
Lucrări de construcţii 

civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 1 235 780 L

4 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

4
săptămîni 55 000 L

5 Landscape şi drumuri Rcpataţia îmbrăcămintei liniere din beton asfaitic . m2 2 300 ^uîtvîîvr
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 920 000 L

6 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului . m2 400 Partener

Privat mai 2021 iunie
2021

8
săptămîni 398 986 L

7 Activităţi infrastructură A peduct, canalizare 1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 3 082 762 L

8 Activităţi infrastructură Construcţia WC public 1 1
Partener
Privat

iulie
2021

septembrie
2021

12
săptămîni 400 800 L

9 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel îneît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 6 342 743 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 951 411 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 7 294 154 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Hânceşti

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 23 530 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Moderni zarea ech i pamentu 1 u i 
informational

Safeu pentru numerar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 910 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 13 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 788 L

M odernizarea echipamentului 
----1I111U1 11 ICllIUl lcll

Generator Knn i Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Server locar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 16 579 898 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică __________________________________Proiectul investiţional______________Gafa auto Leova

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

1
Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în RM.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 19 472 L

2
Proiectarea
lucrărilor

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2019
martie
2019

8
săptămîni 37 575 L

3 Lucrări de 
construcţii civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 1 368 132 L

4 Lucrări de 
construcţii civile

Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 1281 615 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 350 000 L

6
f CI

drumuri
Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m 2 1 500 Partener

Privat
septembrie

2019
septembrie

2019
4

săptămîni 600 000 L

7 Lucrări faţadă
Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 500 Partener

Privat
aprilie
2019

iunie
2019

12
săptămîni 490 000 L

8
Activităţi

infrastructură
A peduct, canalizare 1 1 Partener

Privat
martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 451 500 L

9
Activităţi

infrastructură
Construcţia WC public 1 1 Partener

Privat
martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 300 600 L

10
Sistem

supraveghere video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 4 918 818 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 737 823 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 5 656 641 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Leova

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational

Calculator casierie buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modern izarea ech i pamentu lu i 
informational

Safeu pentru numerar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Imprimantă fiscală buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
in formationa!

Generator buc. 1 Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

1 DA A A A ttlOU UUU Lj

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modern izarea ech i pamentu lu i 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Router central buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

M odernizarea echipamentu 1 ui 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Abordarea tehnică
Investiţii capitale (modernizare)
nvestitional Gara auto Otaci

Nr.
d/o

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 19 422 L

2
Proiectarea lucrărilor 

ingenereşti
Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 75 334 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 937 478 L

4 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1
Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 110 621 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 55 000 L

6 Landscape si drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaîtic . m 2 500 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

4
săptămîni 200 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 300 Partener

Privat mai 2021 iunie
2021

8
săptămîni 298 000 L

8 Activităţi
infrastructură

A peduct, canalizare 1 1
Partener
Privat martie 2021 septembrie

2021
28

săptămîni 1 370 950 L

9
Activităţi

infrastructură
Construcţia WC public 1 1 Partener

Privat
aprilie
2021 august 2021 20

săptămîni 200 800 L

10 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 3 287 529 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 493 129 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 780 658 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Otaci

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi

Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

M odernizarea echipamentului 
informational

Calculator casierie buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
23 530 L

Modern izarea ech ipamentu 1 ui 
informational

Imprimante laser + matrice buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Safeu pentru numerar buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
1 910 L

M odernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 2

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

13 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 788 L

M odernizarea echipamentului
; _- „ : ----1
1 1 11  11 I C l L I U l l c l l

Generator K n o 1
1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

180 000 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Serverlocar buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
58 950 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Panouri informaţionale electronice buc. 2
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
46 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

9 825 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Wi-Fi pentru călători buc. 1
Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
2 358 L

M odernizarea echipamentului 
informational

Casirul electronic autonom buc. O
2>

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni

353 700 L

Total costuri buc. 18 6Ş7 798 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Ocniţa

Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 13 343 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2021
martie
2021

12
săptămîni 90 364 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 800 197 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 371 733 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 60 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 1700 Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 680 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m2 500 Partener

Privat mai 2021 iulie
2021

12
săptămîni 498 000 L

8 Activităţi
infrastructură A peduct, canalizare 1 1 Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 1 579 666 L

9
Activităţi

infrastructură
Construcţia WC public 1 1 Partener

Privat
aprilie
2021 august 2021 20

săptămîni 400 800 L

10
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 4 514 027 L
Cheltuieli neprevăzute (15 % ) 677 104 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 5 191 131 L



Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Ocnita*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni isn  000 L

Modernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Moderni zarea ech i pamentu lu i 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Moderni zarea ec h i pamentu 1 u i 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Rîşcani

Nr.
d/o

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start S/îrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 16 867 L

2
Proiectarea lucrărilor 

ingenereşti
Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1 Partener

Privat
ianuarie

2021
martie
2021

12
săptămîni 234 L

3
Lucrări de  construcţii 

civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare . Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1 Partener
Privat

martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 931 895 L

4
Lucrări de  construcţii 

civile
Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1 Partener

Privat
martie
2021

septembrie
2021

28
săptămîni 482 680 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1 Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 60 000 L

6 Landscape şi drum uri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m 2 1900 Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 760 000 L

7 L ucrări fa ţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 270 Partener

Privat
iunie
2021

iulie
2021

8
săptămîni 269 171 L

8
Activităţi

infrastructură
Apeduct, canalizare 1 1 Partener

Privat
aprilie
2021

mai
2021

8
săptămîni 4 810 L

10
Sistem supraveghere 

video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 2 545 581 L
Cheltuieli neprevăzute (15 % ) 381 837 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 2 927 418 L ________
101



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Râscani♦

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)
Proiectul investiţional Gara auto Străseni

Abordarea tehnică
Nr.
d/o Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost (lei)

1 Proiectarea
lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea 
lucrărilor va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de 
modemizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept 
unificat, conform normativelor în vigoare, folosind materiale 
modeme, instalaţii noi, certificate şi acreditate în Republica 
Moldova.

1 1 Partener
Privat

ianuarie
2021

martie
2021

12
săptămîni 24 232 L

2 L u cră ri electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va 
cuprinde ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de 
iluminat aferent clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse 
de tip LED. Executarea reţelelor electrice conform 
normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2021

septembrie
2021

3
săptămîni 60 000 L

3 Landscape şi 
drum uri

Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaitic . m2 1 500
Partener
Privat

august
2021

septembrie
2021

8
săptămîni 598 876 L

4 L u cră ri faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform proiectului.

m2 50
Partener
Privat

iunie
2021

iunie
2021

4
săptămîni 48 000 L

5 A ctiv ită ţi
infrastructură

Construcţia WC public 1 1
Partener
Privat

martie
2021

aprilie
2021

8
săptămîni 200 000 L

6 Sistem  supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi 
interior şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va 
asigura supravegherea video pe timp de zi şi de noapte astfel 
încît să asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

noiembrie
2021

noiembrie
2021

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planii leate 951 032 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) _ 142 655 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^ ----- / f i  093 687 L
^ A , 103



Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Străseni*

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modern izarea echipamentu 1 ui 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modern izarea echipamentu 1 ui 
informational Generator buc. 11 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L
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Investiţii capitale (modernizare)

Proiectul investiţional Gara auto Taraclia
Abordarea tehnică

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze 
demararea unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere 
perspectivele de realizare pe termen scurt. Proiectarea lucrărilor 
va fi efectuata întru atingerea obiectivelor de modemizăre, 
transformăre, extindere şi consolidăre ale construcţiilor şi 
instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, conform 
normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2019

februarie
2019

8
săptămîni 4 810 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi 
canalizaţie conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2019

februarie
2019

8
săptămîni 75 334 L

3 L u c ră ri electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent 
clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. 
Executarea reţelelor electrice conform normativelor 
în construcţii şi condiţiilor tehnice.

1 1
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 195 000 L

4 Activităţi infrastructură Apeduct, canalizare 1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 1 231 682 L

5 Landscape şi drum uri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m 2 150
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 60 000 L

6 Sistem  supraveghere  
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior 
şi exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura 
supravegherea video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să 
asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 1 586 750 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 238 013 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute N y 1 824 763 Ll a i  i i i  t V/<3 i i  i n  v a p i i a i v  p i a u i i i v a i v /  u i t i u ^ i v  c u c i i u i v i i  i i v p i  v r a ^ u u ;

r ?



Modernizarea sistemului informaţional / Softuri

Proiectul investiţional Gara auto Taraclia

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modern izarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

Modern i zarea ech i pamentu lu i 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modernizarea ech i pamentu lui 
informational Serverlocar buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1

Partener
privat

ianuarie
2021

decembrie
2021

48
săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 _________ £— 559 284 L



Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică Proiectul investiţional Gara auto Ştefan Vodă

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfirşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea unui 
proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de realizare pe 
termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru atingerea 
obiectivelor de modernizăre, transformăre, extindere şi consolidăre ale 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui concept unificat, 
conform normativelor în vigoare, folosind materiale modeme, instalaţii 
noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 142 651 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

8
săptămîni 10 000 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 5 558 359 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Construcţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 1 696 097 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent clădirilor 
(interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea reţelelor 
electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 300 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m 2 3 000 Partener
Privat

septembrie
2019

octombrie
2019

6
săptămîni 1 200 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material compozit 
tip Bond conform proiectului. m 2 800 Partener

Privat
aprilie
2019

iulie
2019

12
săptămîni 800 000 L

8 Activităţi
infrastructură Apeduct, canalizare 1 1

Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 250 000 L

9 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel încît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 9 977 031 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 1 496 555 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute 11 473 586 L
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Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Ştefan Vodă

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modern izarea ech ipamentu 1 ui 
informational Calculator casierie buc. 3 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 35 295 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 3 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 2 865 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 3 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 19 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational Generator buc ] Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modernizarea echipamentului 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 18 5?7 724 L
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Investiţii capitale (modernizare)
Abordarea tehnică_____________________________Proiectul investiţional___________ Gara auto Vulcăneşti

Nr.
d/r Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total

unităţi Responsabil Start Sfirşit Durata Cost ( Lei)

1 Proiectarea lucrărilor

Crearea unor condiţii cadru -concept care sa stimuleze demararea 
unui proces riguros de renovare ,ce are în vedere perspectivele de 
realizare pe termen scurt. Proiectarea lucrărilor va fi efectuata întru 
atingerea obiectivelor de modemizăre, transformăre, extindere şi 
consolidăre ale construcţiilor şi instalaţiilor aferente în baza unui 
concept unificat, conform normativelor în vigoare, folosind materiale 
modeme, instalaţii noi, certificate şi acreditate în Republica Moldova.

1 1
Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 20 908 L

2 Proiectarea lucrărilor 
ingenereşti

Proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie 
conform normelor în vigoare 1 1

Partener
Privat

ianuarie
2019

martie
2019

12
săptămîni 45 274 L

3 Lucrări de construcţii 
civile

Reparaţia clădirii administrative a întreprinderii şi renovare sala de 
aşteptare. Procurarea şi instalarea a echipamentelor de climatizare în 
sala de aşteptare cu capacităţi tehnice de răcire şi încălzire.

1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2021

28
săptămîni 1 330 704 L

4 Lucrări de construcţii 
civile Reparaţia peroanelor de aşteptare . 1 1

Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 458 096 L

5 Lucrări electrice

Implimentarea obiectivului de eficienţă energetică ce va cuprinde 
ansamblul de lucrări de instalaţii electrice de iluminat aferent 
clădirilor (interior, exterior) echipate cu surse de tip LED. Executarea 
reţelelor electrice conform normativelor

1 1
Partener
Privat

septembrie
2019

septembrie
2019

3
săptămîni 200 000 L

6 Landscape şi drumuri Repataţia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic . m2 1 460 Partener
Privat

CPnfom Kn 
ovptviilUl IV-/

2019
septembrie

2019
4

săptămîni 584 000 L

7 Lucrări faţadă Executarea lucrărilor de placări faţade ventilate cu material 
compozit tip Bond conform proiectului . m2 450 Partener

Privat
aprilie
2019

mai
2019

8
săptămîni 446 675 L

8 Activităţi infrastructură Apeduct, canalizare 1 1
Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 300 600 L

9 Activităţi infrastructură Construcţia WC public 1 1 Partener
Privat

martie
2019

septembrie
2019

28
săptămîni 525 483 L

10 Sistem supraveghere 
video

Sistemul de supraveghere video cu camere de luat vederi interior şi 
exterior destinat supravegherii. Sistemul va asigura supravegherea 
video pe timp de zi şi de noapte astfel îneît să asigure paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

1 1 Partener
Privat

octombrie
2019

octombrie
2019

4
săptămîni 19 924 L

Total investiţii capitale planificate 3 931 664 L
Cheltuieli neprevăzute ( 15 % ) 589 750 L

Total investiţii capitale planificate inclusiv cheltuieli neprevăzute ^4 521 414 L



Modernizarea sistemul ui informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţional Gara auto Vulcănesti
1

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modemizarea echipamentului 
informational Calculator casierie buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni
4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 955 L

M odern izarea ech i pamentu 1 ui 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentului 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 1 394 L

Modernizarea echipamentului 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modern izarea ech ipamentu 1 ui 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 46 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 9 825 L

Modernizarea echipamentului 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

Modernizarea echipamentului 
informational Casirul electronic autonom buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 117 900 L

Total costuri buc. 11 441 384 L



Modernizarea sistemului informaţional /  Soft uri

Proiectul investiţionai Gara auto Basarabeasca

Tipul lucrărilor Descriere activitate Unitate Total
unităţi Responsabil Start Sfîrşit Durata Cost ( Lei)

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Calculator casierie buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 11 765 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimante laser + matrice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 4 912 L

Modernizarea echipamentului 
informational Safeu pentru numerar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 955 L

Modernizarea echipamentului 
informational Imprimantă fiscală buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 6 500 L

Modernizarea echipamentu 1 ui 
informational Sursă de alimentare neîntreruptibilă buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 1 394 L

Modern izarea ech i pamentu 1 ui 
informational Generator buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 180 000 L

Modern izarea ech ipamentu 1 u i 
informational Serverlocar buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 58 950 L

Modernizarea echipamentului 
informational Panouri informaţionale electronice buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 46 825 L

Modernizarea ech ipamentu 1 ui 
informational Router central buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 9 825 L

Modern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational Wi-Fi pentru călători buc. 1 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021
48

săptămîni 2 358 L

M odern izarea ech i pamentu 1 u i 
informational Casirul electronic autonom buc. 2 Partener

privat
ianuarie

2021
decembrie

2021 48 săptămîni 235 800 L

Total costuri buc. 12 559 284 L
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ANEXA nr. 4
la Contractul PPP nr.3/09 din 17.12.2018

Matricea riscurilor

Pe lângă riscurile identificate şi analizate mai sus, următorul tabel reprezintă analiza riscurilor, conform Matricei preliminare de repartiţie a riscurilor de proiect, 
aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 143, din 02.08.2013.

Categoria de 
risc Descrierea Consecinţe Atenuare Impact Probabilitate Alocare

risc
Riscul politic/Iegislativ

Riscul politic 
la nivel
microeconomic

Riscul unei pierderi financiare, 
strategice sau de personal a unei 
companii, cauzate de factori care 
nu ţin de piaţă, precum politici 
sociale (fiscale, monetare, 
comerciale, industriale, de venit, 
de muncă, de dezvoltare)

Diminuarea veniturilor 
companiei Asigurarea activelor companiei Mediu

15%
Medie
15%

Partenerul 
public şi 
privat

Instabilitate
politică

Riscul schimbării administraţiei în 
cadrul partenerului public, 
schimbări frecvente ale regimului 
politic

O posibilă modificare a 
direcţiei de gestiune a 
politicii partenerului public, 
afectând negativ relaţiile de 
parteneriat

Prevederea unor clauze contractuale 
ce ar reglementa o posibilă apariţie a 
riscului dat

Mare
49%

Mare
49%

Partenerul
public

Schimbarea 
legislaţiei în 
domeniu

Riscul schimbărilor legislative şi 
al politicii autorităţii publice care 
nu pot fi anticipate la semnarea 
contractului şi care sunt adresate 
direct, specific şi exclusiv 
proiectului ceea ce conduce la 
costuri de capital sau operaţionale 
suplimentare din partea 
partenerului privat

Afectarea rentabilităţii 
proiectului şi supunerii 
finalizării premature a 
contractului

Partenerul public va asigura 
continuitatea politicilor de 
dezvoltarea a proiectelor de 
Parteneriat Public-Privat inclusiv a 
politicilor fiscale aferente 
infrastructurii publice

Mediu
15%

Medie
15%

Partenerul
public



Schimbări
legislative

Riscului introducerii unor 
dispoziţii legale care vor 
împiedica sau vor face neatractivă 
o afacere sau o tranzacţie, precum 
si cu lipsa de certitudine privind 
prevederile legale în viitorul 
previzibil. Modificare şi 
completarea legislaţiei

Micşorarea veniturilor 
şi/sau mărirea costurilor

Mărimea tarifelor la obiectele 
construite dn resursele APL şi externe 
la solicitarea APL se vor afla sub 
controlul APL raionale şi locale. Se 
va solicita ajustarea tarifilui cu 
argumente (suficient de 
semnificative) şi cuantificabile

Mediu
15%

Medie
15%

Partenerul
public

Retragerea
sprijinului
complementar

Modificările strategiei, tacticii şi a 
acţiunilor curente ale factorilor 
politici din propria ţară (la nivel 
naţional, regional şi local)

Afectarea rentabilităţii 
proiectului şi supunerii 
finalizării premature a 
contractului

Partenerul public va contribui la buna 
desfăşurare a proiectului în limitele 
competenţelor contractuale

Mediu
25%

Medie
25%

Partenerul
public

Riscul de locaţie

Aprobarea
documentaţiei
necesare

Întîrzieri în procesul obţinerii de 
aprobări/autorizaţii necesare în 
termenii prevăzuţi, sau pot fi 
obţinute cu condiţionări 
imprevizibile

întârzieri în etapele de 
implementare a proiectului 
şi creşteri suplimentare a 
costurilor de proiect

Organizarea unui cadru eficient de 
conlucrare între ambii parteneri în 
procesul de obţinere a documentaţiei 
necesare privind dezvoltarea 
proiectului, respectând termeni 
prestabiliţi în contract

Mică
9%

Mic
9%

Partenerul 
public şi 
privat

Disponibilitate 
de locaţie

Intîmpinarea dificultăţilor privind 
accesul la o anumită locaţie

Generează întîrzieri în 
etapele de implementare a 
proiectului şi creşteri 
suplimentare a costurilor de 
proiect

Obligaţia partenerului public ca la 
orice etapă de dezvoltare a proiectului 
de parteneriat public-privat să asigure 
accesul ofertanţilor la locaţia de 
desfăşurare a proiectului de 
parteneriat public-privat

Foarte
mică
9%

Foarte mică 
9%

Partenerul 
public şi 
privat

Condiţii de 
amplasament, 
de sol
neprognozate

Sistarea temporară a utilizării 
terenului pentru activităţile 
prevăzute în proiect, din cauza 
descoperirii de vestigii 
arheologice şi/sau patrimoniu 
naţional, resurse naturale, ape 
subterane

Majorarea duratei de timp 
şi a costurilor privind 
realizarea proiectului se 
majorează, persistînd 
pericolul sistării sau 
anulării proiectului

Partenerul public se va asigura prin 
intermediul cercetărilor geologice că 
amplasamentul ales pentru 
dezvoltarea proiectului permite 
implementarea acestuia şi nu 
contravine intereselor publice de 
valorificare a resurselor naturale. 
Totodată, în faza de proiectare,

Mică
9%

Mică
9%

Partenerul 
public şi 
privat
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partenerul privat va verifica expertiza 
geologică şi se va asigura că aceasta 
permite dezvoltarea proiectului.

Riscul de proiectare şi construcţie

Depăşirea
costurilor

Finalizarea lucrărilor de 
reconstrucţie se vor face la un cost 
mai mare decât cel prevăzut

Costuri şi timp suplimentar 
necesare pentru a finaliza 
proiectul

Partenerul privat va executa lucrările 
de construcţie fără a devia de la 
standardele impuse în contract 
planificând coerent resursele necesare 
pentru executarea lucrărilor.

Mică
10%

Mic
10%

Partenerul
privat

Descoperirea 
de vestigii 
arheologice

Descoperirea de vestigii 
arheologice şi/sau de patrimoniu 
naţional pe amplasament ce 
împiedică lucrările de construcţie 
provocînd întîrzieri şi majorarea 
costurilor proiectului

Creştere a costurilor şi 
timpului necesar de 
implementare a proiectului.

Se va atrage atenţie maximă în faza 
de investigare geologică a subsolului. 
Ulterior, dacă acestea sunt 
descoperite în faza de construcţie, 
partenerul privat va înştiinţa imediat 
partenerul public care va concluziona 
şi va valorifica vestigiile. Riscul va fi 
administrat de către partenerul public

Mică
10%

Mic
10%

Partenerul
public

Lucrări defecte
Defecte descoperite în lucrările de 
construcţie, inclusiv din cauza 
insuficienţei de personal calificat

Costuri şi timp suplimentar 
necesare pentru finalizarea 
lucrărilor

Partenerul privat va antrena personal 
calificat în fiecare etapă de 
implementare a proiectului asigurînd 
calitatea construcţiei conform 
cerinţelor tehnice şi a proiectului 
tehnic. Calitatea lucrărilor va fi 
monitorizată de către partenerul 
public la fiecare etapă de construcţie 
prin organele abilitate din domeniul 
suprvagherii şi autorizării în 
construcţii.

Mică
10%

Mică
10%

Partenerul
privat

Furnizare de 
utilităţi

Construcţia utilităţilor asumate de 
partenerul privat poate fi 
întîrziată, astfel încît furnizarea 
serviciilor să nu poată începe la 
data prevăzută

Costuri şi timp suplimentar 
necesar pentru a finaliza 
proiectul

Partenerul privat va întreprinde toate 
acţiunile necesare pentru a finaliza 
proiectul în termenul stabilit Mică

10%
Mică
10%

Partenerul
privat
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Întîrzierea
lucrărilor

Apariţia unor evenimente pe 
durata lucrărilor de construcţie, 
care conduc la imposibilitatea 
finalizării acestuia în timpul 
stabilit şi la costul estimat

Întîrzieri în implementarea 
şi creşterea costurilor 
proiectului

Partenerul privat va solicita 
prelungirea termenului de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi dinte 
acestea, prin consultare, părţile vor 
stabili orice prelungire a duratei de 
execuţie la care partenerul privat are 
dreptul, însă fără de a modifica durata 
contractului

Mică
9%

Mic
9%

Partenerul
privat

Riscul de finanţare

iDisponibilitatea
finan ţării

Partenerul privat nu este capabil 
să asigure resursele financiare şi 
de capital în cuantumuri şi 
termeni stabiliţi

Stoparea proiectului din 
lipsa finanţării pentru 
continuarea sau finalizarea 
investiţiei

Partenerul public va analiza cu atenţie 
angajamentele financiare ale 
partenerului privat şi disponibilitatea 
cuantumului de investiţii necesare 
realizării proiectului. Totodată, 
partenerul privat va prezenta o 
scrisoare de gamţie privind buna 
execuţie a contractului.

Mediu
25%

Medie
25%

Partenerul
privat

Creşterea
costurilor
investiţiei
iniţiale

Investiţia iniţială datorită 
schimbărilor de legislaţie, de 
politică sau de altă natură devine 
mai mare decît cea estimată de 
partenerul privat, sau partenerul 
privat nu mai poate asigura 
investiţia, sunt necesare finanţări 
suplimentare

Creşterea costurilor 
proiectului sau stoparea 
proiectului

Garantarea de către partenerul privat 
a finalizării investiţiei iniţiale prin 
garanţie de bună execuţie.

Mic
1  C Q /
1 J / 0

Medie
15%

Partenerul
privat

M odificări de 
taxe şi im pozite

Riscul ca pe parcursul proiectului, 
regimul de impozitare general să 
se schimbe în defavoarea 
partenerului privat

Afectează rentabilitatea 
proiectului, capacităţii de 
refinanţare şi a condiţiilor 
prestabilite cu finanţatorii

Veniturile încasate de către partenerul 
privat trebuie a fi suficiente pentru 
acoperirea diferenţelor de taxe şi 
impozite, însă aceste taxe nu vor 
trebui să depăşească limita 
procentuală stabilită în contractul de 
parteneriat public-privat. Restul 
taxelor şi impozitelor vor fi suplinite

Mică
9%

Mic
9%

Partenerul
privat
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din subvenţii sau alte surse constituite 
şi/sau atrase de către partenerul 
public prevăzute în contract.

Riscul comercial

Riscul
comercial Scăderea numărului de călători

Diminuarea veniturilor, 
sistarea implimentării 
proiectului

Partenerul privat cu experienţă 
selectat prin concurs, care aplică: 
publicitatea, metode de atragere a 
clienţilor si de micşorare a costurilor. 
Planificarea si controlul.

Mare
64%

Mare
49%

Partenerul
privat

M odificarea
condiţiilor
economice

Riscul producerii unor schimbări 
fundamentale şi neaşteptate în 
condiţiile economice generale, 
care pot avea impact asupra 
cheltuielilor şi veniturilor în 
cadrul proiectului de parteneriat 
public-privat

Venituri sub proiecţiile 
financiare anterioare

Partenerul privat în oferta sa poate 
propune condiţii contractuale care să- 
i asigure condiţii de acoperire a 
riscului

Mic
15%

Medie
15%

Partenerul
privat

Riscul de operare

Incapacitate de 
m anagement şi 
depăşirea 
costurilor de 
operare

Partenerul privat nu-şi poate 
îndeplini obligaţiile conform 
contractului avînd ca rezultat 
costuri de operare mai mari decît 
cele anticipate

Lucrările şi serviciile care 
fac obiectul contractului nu 
sunt furnizate la timp şi 
calitativ, care conduc la 
costuri şi timp suplimentar 
necesare pentru a finaliza 
proiectul

Investitorul va monitoriza mersul 
executării proiectului prin intermediul 
auditului intern, va angaja specialişti 
calificaţi cu experienţă

Mediu
25%

Medie
25%

Partenerul
privat

în treţinere şi 
reparaţii

Riscul ca costurile de întreţinere 
se vor majora în raport cu cele 
anticipate

Costuri suplimentare 
privind întreţinerea 
obiectului contractului de 
parteneriat public-privat

Partenerul privat va asigura 
nemijlocit întreţinerea şi serviciile de 
reparare a obiectului contractului

Mică
9%

Mic
9%

Partenerul
privat


	Contract PPP 1
	Contract PPP 2
	Contract PPP 4

