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INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT
Prezentul document este elaborat în cadrul proiectului „Audieri publice pentru Chișinău” care prevede
identificarea a 12 propuneri de politici publice menite să îmbunătățească viața cetățenilor capitalei.
Proiectul este susținut de Fundația pentru o Societate Deschisă (FOSI).
Primul subiect a analizat din acest an în cadrul sectorului de intervenție Transport și Infrastructura
locală a fost fuziunea dintre Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze.
Documentul a prezentat avantajele fuziunii și a cuantificat beneficiile financiare prin crearea Regiei
Metropolitane de Transport Public în municipiul Chișinău.
Al doilea subiect a analizat posibilitatea dezvoltării benzilor dedicate transportului public în municipiul
Chișinău. Documentul va prezenta impactul asupra condițiilor în trafic și beneficiile pentru transportul
public ca urmare a implementării benzii separate pentru transportul public pe următoarele trasee:
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (ambele direcții); Bulevardul Grigore Vieru (ambele direcții); str.
Pușkin și str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni.
Al treilea subiect va analiza opțiunile pentru gestionarea corectă a parcării în municipiul Chișinău.
Status quo (continuarea politicii actuale);
1) Crearea unei întreprinderi municipale;
2) Semnarea unui contract de management cu un operator privat;
3) Semnarea unui contract de concesiune cu un operator privat;
Politica publică va examina care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni și va propune un
model potrivit pentru condițiile actuale înregistrate la moment în municipiul Chișinău.
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I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
Managementul slab al parcării în municipiul Chișinău produce consecințe
negative asupra mediului, congestiei și pietonilor.
În anul 2018, numărul unităților de transport în municipiul Chișinău a crescut cu 301 de
autovehicule pe zi. În anul 2019, autoritățile locale vor amenaja 2500 de locuri de parcare,
câte 500 de locuri în fiecare sector2. Cu acest ritm de creștere, în doar 83 de zile, toate locurile
de parcare vor fi ocupate. Totodată, analizând dinamica anilor precedenți (figura 1),
observăm că numărul de autovehicule private crește mai repede decât numărul utilizatorilor
de transport public.
Figura 1.
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Sursa: Calculele autorului în baza datelor oferite de RTEC, PUA și Registrul de stat al transporturilor

Gestiunea sistemului de parcare reprezintă o provocare pentru autoritățile locale. Până acum
nu au fost identificate soluții care să fie acceptate atât de factorul politic, cât și de cetățeni.
Dificultatea constă și în faptul că autoritatea locală trebuie să împace deseori obiective care
se bat cap în cap: construcția locurilor de parcare și gratuitatea acestor parcări sau fluidizarea
traficului și favorizarea transportului public. Mai mult, domeniile de responsabilitate, cum ar fi
planificarea, construcția sau controlul, sunt gestionate de direcții diferite sau chiar de instituții
diferite. La momentul actual primăria municipiul Chișinău nu are atribuții de punere în aplicare
prevederilor Codului Contravențional cu privire la încălcarea regimului de parcare. Acest lucru
necesită eforturi administrative suplimentare, contribuie la creșterea costurilor și încetinește
procesul de implementare a noilor tehnologii.

1

Calculele autorului în baza datelor Registrului de stat al transporturilor în profil de tipul mijlocului de transport şi administrativ-teritorial

2

https://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=677&id=25366&t=/Bugetul-municipal-Chisinau/Decizia-nr-211-din-05-februarie-2019-Cu-privire-lamodificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2019
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Una dintre problemele majore invocate de către posesorii de autovehicule este lipsa locurilor
de parcare. Dar lipsa locurilor de parcare reprezintă o consecință a gestionării
ineficiente a parcării în municipiul Chișinău, care a transformat orașul într-o parcare
gratuită. Anume parcarea gratuită a și produs consecințele negative pe care le observăm
astăzi pe străzile capitalei. Modelul de parcare joacă un rol important în decizia oamenilor
atât la achiziționare cât și la frecvența de utilizare a acestuia. Numărul locurilor de parcare
gratuită determină creșterea utilizării automobilelor. Haosul în parcare este determinat mai
mult de faptul că la moment nu există instrucțiuni foarte clare referitor la modul de parcare
acceptat și mai puțin de faptul că nu există locuri suficiente de parcare.
În primul rând managementul parcărilor și abia apoi oferta. Chiar dacă numărul locurilor
de parcare este limitat, înainte de a construi și amenaja alte locuri de parcare este nevoie de
stabilit foarte clar modul de gestionare a sistemului de parcare din capitală. Managementul
parcării presupune două elemente: parcare contra plată și parcare limitată în timp. Fără o
gestionare eficientă a parcărilor, cele mai convenabile spații de parcare sunt
supraaglomerate, pe când cele mai puțin convenabile, deseori rămân neutilizate. De
exemplu, locurile de parcare pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, de cele mai deseori sunt
ocupate de către angajații oficiilor și instituțiilor care activează în preajmă, nepermițând
persoanelor/cumpărătorilor să parcheze pe termen scurt. În astfel de zone comerciale
accentul trebuie să fie pentru parcarea pe termen scurt, în defavoarea staționării pe termen
lung. Favorizarea parcării pe termen scurt ar permite mai multor oameni să găsească parcări
libere.
Figura 2.
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Numărul populației în orașul Chișinău continuă să crească, iar acest lucru înseamnă
creșterea numărului de automobile în oraș. În anul 2018, la 1000 de locuitori erau înregistrate
281 de automobile (figura 2). Analizând tendințele și din alte orașe, constatăm că și în
continuare numărul de automobile în Chișinău va continua să crească. În doar 10 ani,
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populația a crescut cu 30 mii de persoane3. Dar pe lângă acest indicator, unul și mai descriptiv
este numărul de familii (gospodării) în oraș. În aceiași perioadă de referință numărul de familii
a crescut cu 96 de mii4. Creșterea numărului de familii determină și creșterea numărului de
construcții, în mod special construcția de noi apartamente. În anul 2018 în oraș au fost puse
în vânzare 5 mii de apartamente noi, dublu față de acum 10 ani. Aceste tendințe se vor păstra
și în viitorul apropiat. Iar toate aceste familiile necesită locuri de parcare pentru propriile
automobile. În rezultat, zonele rezidențiale s-au transformat în parcări haotice, care contribuie
la răspândirea glodului prin oraș, îngreunează accesul serviciilor de urgență sau altor servicii
municipale, reduc semnificativ din spațiul verde destinat copiilor și pietonilor și provoacă
deseori neînțelegeri între vecini.
Politica publică va analiza o serie de alternative menite să contribuie la gestionarea mult mai
eficientă a parcării în municipiul Chișinău.
1) Status quo (continuarea politicii actuale);
2) Crearea unei întreprinderi;
3) Semnarea unui contract de management cu un operator privat;
4) Semnarea unui contract de concesiune cu un operator privat;
Politica publică va examina care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni și va
propune principiile care trebuie implementate pentru a dezvolta un model potrivit pentru
condițiile actuale înregistrate în municipiul Chișinău.

II. ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI
OPȚIUNEA STATUS QUO
Gestiunea parcărilor în municipiul Chișinău este atribuția Direcției generale transport public
și căi de comunicație. Dar această funcție este doar pe hârtie pentru că până la moment nu
există viziune și claritate referitor la modalitatea de organizare a sistemului de parcări.
În luna martie 2019, Guvernul a modificat Regulamentul circulației rutiere prin care parcarea
mașinilor pe trotuare va fi permisă doar lăsând cel puțin 1.5 metri pentru circulația pietonilor,
astfel încât să nu fie creare obstacole pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități, părinților
cu cărucioare sau oamenilor în etate. Trebuie de remarcat faptul că această modificare nu
permite parcarea pe toate trotuarele cu respectarea distanței de 1.5 m, dar doar pe acele
porțiuni unde sunt instalate indicatoarele care permit acest tip de parcare.
Conform datelor, în Chișinău ar exista în jur de 10 mii5 de locuri de parcare amenajate. Dar nu
există o inventariere exactă a numărului acestora: câte sunt pe stradă, câte sunt în ogrăzi, câte
sunt pe trotuare, câte sunt în spic, câte sunt în paralel, câte sunt private și câte sunt publice
etc. Pentru anul 2019, autoritățile locale au promis să amenajeze 2500 de locuri de parcare,

3

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20de
mografice__POP010/POP010300reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
4
https://veaceslavionita.wordpress.com/2018/12/14/cresterea-veniturilor-populatiei-creditele-ipotecare-si-preturile-stabile-au-inviorat-piataimobiliara/
5
http://diez.md/2014/05/29/foto-cum-solutionam-corect-problema-parcarilor-din-chisinau/
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câte 500 de locuri în fiecare sector6. Raportat la numărul total de autovehicule înregistrate în
municipiul Chișinău, aceste parcări ar acomoda doar 0.8% de automobile.
Dacă numărul populației scade la nivel de țară, atunci la nivel de oraș, dimpotrivă observăm o
tendință pozitivă de creștere. Numărul populației din Chișinău este în continuă creștere în
ultimii 10 ani. În condițiile în care migrația internă va continua, populația în Chișinău va
înregistra un trend pozitiv. Acest lucru contribuie la creșterea numărului de automobile private
și la construcția de noi apartamente.
Un lucru salutabil este lansarea rutelor noi de troleibuz în mai multe suburbii din capitală, dar
și alte împrejurimi cum ar fi: Durlești, Aeroport, Băcioi, Ialoveni sau Stăuceni. Îmbunătățirea și
extinderea rețelei de transport public la fel trebuie utilizată ca și un instrument de reducere a
congestiunii din oraș și ca un stimulent adiționat pentru utilizarea mai rară a automobilului
personal.
Dar soluțiile, pe alocuri timide, propuse de autorități, cât și tendințele demografice nu fac față
creșterii semnificative față de cererea de locuri de parcare. Spațiul public este aglomerat cu
mașini, acest lucru generează un obstacol semnificativ pentru toți utilizatorii infrastructurii
stradale, ridică mari semne de întrebare privind securitatea și siguranța pietonilor și proiectează
o imagine haotică a orașului. Pe aceiași stradă putem observa și parcare paralelă și parcare
dublă și parcare pe trotuar și pe spațiu verde. Acest lucru este determinat de câțiva factori,
cum ar fi: lipsa marcajului rutier care ar delimita exact locurile de parcare; lipsa indicatoarelor
care ar determina exact modalitatea de parcare; și gratuitatea parcării.
Gratuitatea parcării este unul dintre factorii principali care determină utilizarea
automobilului personal. În cazul orașului Amsterdam, venitul din taxele de parcare
reprezintă 25%7 din totalul veniturilor proprii acumulate de autoritățile locale. Iar în orașul
Chișinău parcarea este gratuită, inclusiv și în centrul capitalei.
Având în vedere tendințele menționate și realitățile înregistrate în Chișinău, fără schimbarea
paradigmei de dezvoltare și aprobarea unui plan comprehensiv de management al parcărilor,
situația va continua să se înrăutățească. Starea haotică a parcărilor din oraș va contribui
la degradarea calității spațiului public, va reduce siguranța pietonilor și va afecta
gradul de accesibilitate a cartierelor rezidențiale.

OPȚIUNEA 1
CREAREA UNEI ÎNTREPRINDERI
Opțiunea respectivă prevede crearea unei întreprinderi municipale, similare cu ÎM Exdrupo
sau ÎM Regia Autosalubritate care să gestioneze întreg sistemul de parcări din municipiul
Chișinău. Întreprinderea municipală va fi responsabilă de angajarea și instruirea personalului,
de procurarea echipamentului, de construcția, amenajarea și mentenanța locurilor de
parcare. Întreprinderea va colecta toți banii din parcare și va fi responsabilă de toate
cheltuielile operaționale. Noua întreprindere va fi subordonată Direcției generale transport
public și căi de comunicație. Întreprinderea va permite punerea în aplicare a politicilor
elaborate de direcție și aprobate de consiliul local. Ca și în cazul altor întreprinderi municipale,
6

https://chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=677&id=25366&t=/Bugetul-municipal-Chisinau/Decizia-nr-211-din-05-februarie-2019-Cu-privire-lamodificarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2019
7
http://www.cbs.nl/nlNL/menu/home/default.htm
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urmează să fie elaborat și semnat un contract privind prestarea serviciilor de parcare dintre
municipiul Chișinău și întreprinderea nou formată.
Instituirea unei întreprinderi municipale va permite ca autoritatea locală să dispună de control
deplin asupra întregului sistem de parcare, inclusiv nivelul calității serviciului oferit și prețul
acestuia. Totodată, existența unei întreprinderi municipale va ușura dialogul cu alte
întreprinderi municipale, a căror activitate este strâns legată și dependentă de politicile de
parcare existente în oraș. Uniformizarea nivelului de serviciu oferit de toate întreprinderile
municipale la fel ar fi mai ușor de atins în cazul în care de parcare s-ar ocupa o întreprindere
a consiliului local.
Dar gestiunea unei asemenea întreprinderi va necesita capacități umane semnificative, la
nivel de planificare, mentenanță și gestiune financiară. Analiza întreprinderilor municipale
actuale confirmă provocarea pe care o au autoritățile atunci când încearcă să angajeze
personal calificat sau să implementeze tehnologiile moderne în activitate astfel încât să ofere
servicii și produse de calitate cetățenilor. De exemplu, deși de mulți ani se vorbește despre
implementarea biletului electronic, până la momentul actual acesta nu a fost implementat.
Un alt domeniu la care întreprinderile municipale și companiile de stat nu excelează este
transparența financiară și eficiența utilizării banului public. În anul 2016, întreprinderile de
stat (exceptând cel mai mare perdant Moldova-Gaz SA) au înregistrat cumulativ un profit de
180 mil. MDL, declarând pierderi în ceilalți ani, pierderile variind între 25 mil. MDL și 1,23
mld. MDL8. Falimentul acestor companii este în primul rând falimentul contribuabililor pentru
că anume cetățenii sunt investitorii acestor întreprinderi.
Conform bugetului mun. Chișinău pentru anul 2019, ÎM Regia Transport Electric va beneficia
de 200 milioane lei și ÎM Parcul Urban de Autobuze - 115 milioane lei ca și compensare a
cheltuielilor aferente contractului privind prestarea serviciilor de transport de călători. În
comparație cu anul 2015, suma subvențiilor a crescut cu 53%. Sunt mai mulți factori, dar unul
important este neevaluarea prețului pentru călătorie. Orice modificare de tarif trebuie
aprobată de către Consiliul Municipal Chișinău. Astfel aspectul politic este unul extrem de
important atunci când analizăm opțiunea creării unei noi întreprinderi municipale care să
gestioneze parcările din oraș. Politizarea excesivă a procesului de stabilire a prețului pentru
parcare, ar crea o situație similară cu celelalte întreprinderi municipale care activează astăzi
în oraș.
Avantaje
Control ridicat asupra activității
întreprinderii și politicilor de parcare
Uniformizarea serviciilor oferite de
întreprinderile municipale
Dialog îmbunătățit cu întreprinderile
municipale deja existente

8

Dezavantaje
Costuri ridicate pentru crearea și dotarea
întreprinderii, inclusiv instruirea
personalului
Responsabilitatea de instruire a noilor
angajați
Posibilitate ridicată de coruptibilitate

https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1549-intreprindele-de-stat-la-punct-despre-gaurile-negre-ale-economiei-moldovenesti
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Gestionarea integrală a fondurilor colectate

Toate riscurile sunt asumate de către
municipalitate

OPȚIUNEA 2
SEMNAREA UNUI CONTRACT DE MANAGEMENT CU UN OPERATOR PRIVAT
În cazul semnării unui contract de management cu un operator privat, autoritatea locală își
va păstra competențele în domeniul politicilor de parcare, cum ar fi locul de amplasare și
prețul serviciului, dar va delega funcțiile de angajare a personalului, amenajare și mentenanță
a locurilor de parcare și de colectare a fondurilor unui operator privat. Operatorul privat va
beneficia de o taxă de management (comision de administrare), restul surselor financiare
colectate fiind transmise integral la autoritatea locală.
Opțiunea respectivă va permite municipiului să rămână responsabil pentru planificarea
generală a serviciilor de parcare. În contractul de management se pot stabili exact condițiile
pe care operatorul privat ar trebui să le respecte. Autoritatea locală poate decide ce sisteme
de plată trebuie să fie acceptate și care este nivelul minim de calitate al serviciilor. Totodată,
opțiunea permite captarea experienței și expertizei sectorului privat, râmând la rândul său
activ implicată în procesul de gestionare a parcărilor în oraș.
Pentru asigurarea corectitudinii cifrelor prestate de operatorul privat și asigurarea unui nivel
corespunzător de control, în cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
ar trebui să fie creată o unitate care să supravegheze implementarea corespunzătoare a
contractului de management.
În comparație cu opțiunea numărul 1, atragerea unui operator privat în gestiunea parcărilor
ar crea un nivel adițional de separare între factorul politic și managementul zilnic al parcărilor.
Asigurarea unui proces transparent de selecție a operatorului privat, cu obligații și funcții
foarte clare, ar putea crește gradul de încredere a cetățenilor în procesul de gestiune a
fondurilor, în comparație cu o întreprindere municipală.

Avantaje
Experiența sectorului privat într-un domeniu
complex (tehnologii, capital uman)
Un grad îmbunătățit de guvernanță
corporativă
Angajarea și instruirea în responsabilitatea
operatorului privat
Un nivel adițional de separare între factorul
politic și managementul zilnic al parcărilor

Dezavantaje
Control moderat asupra operatorului privat
și politicii de parcare
Necesitatea de a achita o plată pentru
management
Necesitatea de a asigura un control riguros
asupra activității operatorului privat
Plângerile și nemulțumirea cetățenilor ar
putea fi îndreptată asupra autorității locale
pentru greșelile operatorului privat
Majoritatea riscurilor sunt asumate de către
municipalitate
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OPȚIUNEA 3
SEMNAREA UNUI CONTRACT DE CONCESIUNE CU UN OPERATOR PRIVAT
În cazul semnării unui contract de concesiune cu un operator privat, ultimul va fi responsabil
de angajarea și instruirea personalului, de procurarea echipamentului, de construcția,
amenajarea și mentenanța locurilor de parcare. Concesionarul va colecta toți banii din
parcare, va fi responsabil de toate cheltuielile operaționale și va achita autorităților locale un
procent din venitul brut obținut din serviciile de parcare. Procentul variază în dependență de
numărul de parcări, volumul investițiilor, complexitatea lucrărilor, potențialul profit și riscurile
operaționale existente.
Avantajul major al acestei opțiuni este faptul că autoritatea locală nu trebuie să dețină
expertiză în acest domeniu și poate externaliza acest serviciu în proporție de 100%, nefiind
necesară implicarea constantă a autorităților. Dar externalizarea serviciului înseamnă și
pierderea controlului asupra politicilor de parcare.
Analizând experiența altor orașe, concesionarea parcărilor este utilizată în locații exacte, cum
ar fi spitalele, arenele sportive sau aeroporturile. Nu au fost identificate orașe unde regiuni
sau cartiere să fi fost concesionate unui operator privat pe perioade îndelungate de timp.
Totodată, este important de menționat și încrederea scăzută a cetățenilor în procedurile de
concesiune. Puținele cazuri de concesiune în Moldova au avut loc în condiții mai puțin
transparente, care au alimentat multe suspiciuni în spațiul public referitor la corectitudinea
procesului de selectare a concesionarului și condițiile financiare acceptate de către autorități.
Fezabilitatea politică a acestei opțiuni este limitată.

Avantaje
Majoritatea riscurilor sunt asumate de către
operatorul privat
Experiența sectorului privat într-un domeniu
complex (tehnologii, capital uman)
Un grad îmbunătățit de guvernanță
corporativă
Angajarea și instruirea în responsabilitatea
operatorului privat
Un nivel adițional de separare între factorul
politic și managementul zilnic al parcărilor

Dezavantaje
Control scăzut asupra operatorului privat și
politicii de parcare
Necesitatea de a asigura un control riguros
asupra activității operatorului privat
Neîncrederea cetățenilor în procedura de
concesiune
Procedura poate fi utilizată doar la unele
obiective și pe întreg teritoriu al orașului
Plângerile și nemulțumirea cetățenilor ar
putea fi îndreptată asupra autorității locale
pentru greșelile operatorului privat
Dificultate în coordonarea activității între
concesionar și alte întreprinderi municipale
Concesiunea costă mai mult decât
contractul de management
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III. EVALUAREA OPȚIUNILOR

Eficiența
banului public

Nivelul de
control

Mobilitatea
urbană

Ușurința de
implementare

Suportul din
partea
cetățenilor

Susținerea
politică

Status quo

1.Crearea unei
întreprinderi
municipale

2.Semnarea
unui contract
de
management
3. Semnarea
unui contract
de
concesiune

IV. PRINCIPIILE PARCĂRII DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU
1) Parcarea trebuie să fie cu plată
Nu există prânzuri gratuite. Cineva trebuie să plătească pentru construcția, amenajarea și
menținerea locurilor de parcare. Modalitatea utilizată până acum de subvenționare indirectă
a amenajării locurilor de parcare din bugetul general contribuie și mai mult la stimularea
creșterii automobilelor în oraș, dar și defavorizează acei locuitori care nu posedă automobile
și sunt grav afectați de lipsa spațiilor pentru pietoni. Din acest motiv, mai multe orașe din
lume, care cerințe minime de parcare la construcția blocurilor noi, au renunțat la această
practică. Prin obligarea constructorilor de a asigura un număr de locuri de parcare, costul
acestor parcări era împărțit la toate apartamentele. Astfel, cumpărătorii de apartamente care
nu posedau automobile subvenționau cumpărătorii care dețineau automobile. Așa cum
domeniul de gestionare a deșeurilor a evoluat prin stabilirea principiului poluatorul
plătește, așa ar trebui să evolueze și domeniul parcărilor, unde posesorul de
automobile ar trebui să plătească pentru un loc de parcare. Cum poți convinge locuitorii
din municipiul Chișinău să renunțe la automobile și să utilizeze transportul public, atunci când
autoritățile din banii acestora construiesc și amenajează locuri de parcare? Principiul trebuie
să fie exact opusul.
2) Costul parcării
Întrebarea cea mai presantă se referă la costul acesteia. La această etapă este dificil de
specificat exact care este costul, neavând o analiza exactă a cererii și ofertei. Un preț prea
jos, nu ar soluționa probleme lipsei locurilor de parcare și nu ar acoperi costurile operaționale.
www.ipre.md
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Un cost prea ridicat, ar stimula șoferii să abuzeze de celelalte spații rămase gratuite, iar cele
amenajate ar fi puțin utilizate. Atunci când ai un bun limitat, soluția optimă pentru alocarea
acelui bun este stabilirea unui preț de echilibru între cerere și ofertă. Principiul utilizat în
multe orașe din Europa, dar și Statele Unite prevede că rata optimă de ocupare a
parcării trebuie sa fie 85%. Daca rata depășește acest nivel, atunci costul este prea jos și
autoritățile ratează venituri, în condițiile în care șoferii sunt dispuși să plătească. Dacă rata
este mai joasă, atunci autoritățile au stabilit un preț exagerat. Ce înseamnă o rată de ocupare
de 85%? Un loc liber la fiecare 8 locuri de parcare. Acceptarea ratei de ocupare ca un
indicator de bază, ar permite o reevaluare constantă a prețului pentru parcare, astfel încât
atât cetățenii, cât și autoritățile locale să fie sigure că achita și percep un preț de piață corect.
Capacitatea limitată de locuri de parcare din centrul capitalei și dorința multora de a parca în
aceste zone, obligă autoritățile să implementeze un model dinamic de stabilire a prețului pe
aceste artere.
3) Reinvestirea banilor în modernizarea infrastructurii
Nimănui nu-i place să plătească mult pentru servicii, cu atât mai mult atunci când trebuie să
plătească pentru ceva care mulți ani la rând a fost gratuit, cum este în cazul parcărilor.
Majorarea taxelor sau costurilor serviciilor nu sunt acțiuni populare și susținute de către
oameni. În mod special atunci când contribuabilii tot achită taxe, dar nu văd rezultate vizibile
de îmbunătățire a serviciilor sau a infrastructurii. O condiție esențială a oricărui plan de
management dezvoltat de către autorități trebuie să conțină un angajament ferm că
banii colectați din parcări vor fi utilizați exclusiv pentru dezvoltarea și menținerea
infrastructurii stradale. De exemplu, primăria orașului Portland9 din Statele Unite ale
Americii, a decis ca 50% din toți banii colectați într-o anumită regiune să fie reinvestiți tot în
regiunea respectivă pentru dezvoltarea transportului public, reabilitarea trotuarelor, pistelor
pentru bicicliști și alte elemente ale infrastructurii pietonale care să reducă din nevoia
locuitorilor de a utiliza automobilele personale.
4) Elaborarea unui program de permise pentru rezidenți
În cazul în care parcarea cu plată este instituită în nemijlocita apropiere a unei zone
rezidențiale, atunci locuitorii/rezidenții trebuie să beneficieze de permise care să le permită
să parcheze în acele zone în condiții preferențiale. Orașele au abordări diferite față de
condițiile exacte ale permiselor. De exemplu, parcarea pentru rezidenți este gratuită doar pe
timp de noapte, pe când în timpul zilei, rezidenții achită un cost lunar pentru a avea dreptul
de a parca automobilul în zona cu plată. Costul permiselor este stabilit de către autorități.
Totodată, pentru a stimula utilizarea transporturilor alternative, autoritățile eliberează doar un
singur permis per apartament sau majorează semnificativ costul pentru acesta.
5) Parcarea trebuie marcată și semnalizată clar cu indicatoare
Foarte multe regiuni și sectoare de drum din municipiul Chișinău nu dispun de indicatoare
rutiere care ar indica clar modalitatea de parcare, iar marcajul nu a fost aplicat niciodată. De
exemplu, str. București care are o lungime de 3500, indicatoarele reglementează modul de
parcare pe o lungime de doar 100 m. Acest gen de abordare contribuie la numărul mare de
șoferi care decid zilnic să încalce regulamentul circulației rutiere.

9

https://www.sightline.org/2018/08/13/portland-smartest-parking-policy-in-america/
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Astfel, șoferii de multe ori, decid singuri cum ar fi mai bine de parcat. Acest lucru creează
haos și împiedică circulația traficului. La începutul lunii ianuarie 2019, au existat probleme cu
circulația troleibuzelor pe bulevardul Moscova din cauza automobilelor parcate în spic. Ca
urmare a intervenției autorităților locale, modalitatea de parcare a fost schimbată: din spic în
parcare laterală. Dar pe lângă indicatoare, șoferii trebuie ajutați și de marcajul stradal.

Sursa: IGP

Sursa: www.deviantart.com

Cu toate acestea, nu lipsesc indicatoarele care interzic parcarea. Pe unele porțiuni, acestea
nu sunt justificate și faptul că șoferii parchează în ciuda acestor indicatoare ar confirma
această teză. De exemplu pe str. Maria Cebotari (în perimetrul străzilor 31 August și
București) trotuarul are o lățime de 9 m, dintre care 4 m sunt utilizate exclusiv pentru pietoni.
Astfel de restricții, diminuează respectul șoferilor față de indicatoare. Dacă șoferii parchează
zilnic pe astfel de porțiuni, fără sancțiuni, se creează impresia falsă că este acceptabil
întotdeauna de parcat chiar dacă semnul interzice acest lucru. Doar că în celelalte situații,
consecințele sunt mai grave și îngreunează circulația automobilelor și transportului public.

6) Posibilitatea APL-ului/operatorului privat în aplicarea amenzilor și colectarea
plăților
La moment, autoritățile publice locale nu dispun de posibilitatea de a aplica amenzi. Pentru
a putea îmbunătăți situația în acest domeniu este important de a da dreptul și autorităților
publice locale competențe în acest domeniu. Totodată, în Codul Contravențional ar trebui să
www.ipre.md
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fie introduse sancțiuni noi pentru nerespectarea regimului de parcare pe locurile cu plată sau
pentru depășirea termenului maxim admisibil. Oricare ar fi opțiunea selectată de către
autoritatea locală, întreprindere municipală sau operator privat, noua structură trebuie să
dispună de dreptul de a amenda șoferii care utilizează necorespunzător sau neautorizat
locurile de parcare. Noua structură la fel va fi responsabilă de instalarea tuturor semnelor
care să contribuie la informarea șoferilor referitor la amplasarea și condițiile parcării.

V. CONSULTĂRILE PUBLICE
Obiectivul major al acestui exercițiu de elaborare a politicilor publice este crearea unei
platforme eficiente în municipiul Chișinău, în scopul de a le permite cetățenilor și organizațiilor
societății civile să participe la procesul de luare a deciziilor la nivel local și sporirea
angajamentului civic.
Pe 23 aprilie 2019, în cadrul Universității Tehnice din Moldova (departamentul transporturi)
au fost organizate audierile publice pe marginea acestui proiect. La audieri au participat peste
30 de studenți, reprezentanți ai societății civile și funcționari. Totodată, conferința a fost
transmisă video în regim on-line de privesc.eu. De asemenea, evenimentul a fost transmis
live și pe pagina IPRE pe Facebook.
Una dintre idei care a fost expusă, dar nu a fost analizată exhaustiv în cadrul acestui exercițiu
a fost creșterea numărului minim de parcare ce trebuie prevăzut la construcția de
apartamente noi, dar și centre comerciale. Această practică a fost implementată în multe
orașe europene (în unele este utilizată și astăzi), dar o parte din orașe treptat au renunțat la
această politică. Autoritățile nu mai obligă constructorii să asigure un număr minim de locuri
de parcare, dar indică numărul maxim de parcări ce trebuie să fie amenajate. Decizia a fost
argumentată astfel: 1) Numărul generos de locuri de parcare contribuie la creșterea utilizării
transportului privat; 2) Costul unui apartament a crescut cu 20% datorită obligativității
asigurării locurilor de parcare. Cetățenii care procură un apartament și nu dețin în proprietate
un autovehicul nu ar trebui să subvenționeze locul de parcare pentru un alt proprietar.
În cadrul audierilor, majoritatea participanților au fost de acord că este imperativă implicarea
autorităților prin elaborarea de politici pro-active în domeniul gestiunii parcărilor și că situația
actuală nu poate fi tolerată și acceptată.

VI. RECOMANDAREA
Analizând avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni, politica publică recomandă
adoptarea unei soluții hibride între opțiunea 1 și 2. Opțiunea hibridă presupune crearea
Agenției Municipale de Parcări, dar gestionarea acestor parcări să fie efectuată de către mai
mulți operatori privați. Prin intermediul agenției, autoritățile municipale și-a asigura întreg
controlul asupra parcărilor, fără necesitatea de a da în arendă sau în concesiune terenurile
municipale/publice, totodată vor asigura implicarea și sectorului privat care dispune atât de
resurse financiare, cât și de experiență relevantă pentru acest domeniu.
Agenția Municipală de Parcări va:
• inventaria și demarca toate locurile de parcare pentru a stabili tipul de parcare;
• determina modalitățile de plată și costul,
www.ipre.md
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•
•

aplica marcajul și semnele de circulație,
dezvolta mobilitatea urban îmbunătățind interacțiunea dintre pietoni și automobilele
parcate.

Operatorul privat va:
• colecta plata pentru parcare;
• aplica amenzi pentru încălcarea regimului de parcare;
• asigura mentenanța locurilor de parcare (curățenie, aspect);
După inventariere și marcarea corespunzătoare a locurilor de parcare, Agenția Municipală
pentru Parcare va putea lansa concursul public pentru selectarea companiilor private care
să asigure colectarea plăților și aplicarea amenzilor pentru încălcarea regimului de parcare.
După stabilirea exactă a numărului locurilor de parcare, va fi posibilă împărțirea acestora pe
zone sau loturi, astfel încât mai multe companii să asigure gestiune acestora, pentru a
încuraja și o competiție sănătoasă. Toți banii colectați din parcări vor aparține municipalității,
iar compania privată va primi un comision de administrare agreat de la început.
Succesul acestei opțiuni constă într-o amplă campanie de informare referitor la
schimbarea conceptului de parcare în municipiul Chișinău. Orice acțiune care implică
creșterea nivelului de impozitare sau costul serviciilor sau anularea gratuității unui serviciu,
întotdeauna este recepționată cu un înalt grad de scepticism din partea cetățenilor.
Informarea, comunicarea și dialogul sunt cruciale dacă autoritățile doresc să schimbe radical
abordarea față de managementul de parcare din oraș. Previzibilitatea și perioada de
acomodare, la fel contribuie la creșterea gradului de acceptabilitate. La începutul lunii aprilie,
primăria orașului New York a aprobat taxa de congestiune10 pentru tranzitarea centrului
orașului. Dar măsura va intra în vigoare abia în 2021.
Primăria Municipiului Chișinău va:
• iniția ample dezbateri publice cu cetățenii (rezidenții, locuitorii altor regiuni ale
orașului, locuitorii din suburbii etc), mediul de afaceri, autoritățile centrale și alți experți
din mediul societății civile.
• lua angajamentul că 50% din banii colectați din parcare dintr-o anumită regiune să fie
reinvestiți în aceiași zonă pentru dezvoltarea mobilității urbane.
Managementul parcărilor va crește în importanță atât în Chișinău, cât și în alte orașe din țară
care înregistrează creștere la numărul de automobile. Parcarea nu mai poate fi abordată
doar prin prisma confortului pentru șoferi, aceasta trebuie analizată prin optica
mobilității urbane sustenabile. Cererea pentru parcare va scădea pe termen lung doar
dacă numărul de automobile va începe să scadă. Autoritățile locale ar trebui să joace un rol
activ în acest domeniu și să intervină astfel ca acest lucru să se întâmple și tot mai mulți
locuitori ai capitalei să renunțe la automobile în favoarea transportului public. Introducerea
parcărilor cu plată și penalizarea mai activă a șoferilor care încalcă regimul de parcare trebuie
complementata cu oferirea alternativelor viabile, adecvate și convenabile pentru posesorii de
automobile din oraș.

10
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