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INSTRUCŢIUNI
pentru completarea formularului nr. 65 auto
«Transportul cu mijloacele de transport rutier»
Raportul se prezintă în termenele stabilite şi pe adresele indicate în formularul aprobat.
Cap. I. «Transporturi de mărfuri pentru terţi»
În cap. I «Transporturi de mărfuri pentru terţi», col. 1 se înscriu date privind activitatea transportului rutier de mărfuri pentru
terţi (transportarea mărfurilor cu autovehicule contra plată).
Toate mărfurile transportate se clasifică după categoria de trafic.
1.1. Transporturile în trafic internaţional cuprind transporturile de export-import ale mărfurilor ţărilor-membri ale CSI şi
mărfurilor unităţilor străine realizate cu autovehiculele unităţilor raportoare.
1.2. Transporturi internaţionale sînt considerate transporturile cu locurile de plecare sau de sosire situate în afara frontierelor
statului. Transporturile internaţionale cuprind:
 transporturi de import (mărfuri intrate în ţară), prescurtat — import, la executarea cărora mărfurile se încarcă în mijloace
de transport în afara frontierelor statului;
 transporturi de export (mărfuri ieşite din ţară), prescurtat — export, la executarea cărora mărfurile se încarcă în mijloace de
transport pe teritoriul statului şi se descarcă în afara lui;
 tranzitul, la executarea căruia mărfurile traversează teritoriul statului avînd însă atît locul de încărcare, cît şi locul de
descărcare pe teritoriul altui stat;
 alte transporturi internaţionale executate pe teritoriul altor state fără traversarea teritoriului statului nostru.
Transporturile de import şi export sînt proprietatea comerţului exterior al statului, iar tranzitul şi alte transporturi internaţionale
satisfac necesităţile de transport ale altor state.
La import şi export se includ numai transporturile care traversează frontiera de stat. La tranzit se referă şi mărfurile care sînt
transportate pe teritoriul statului nostru dintr-un mijloc de transport în altul, considerîndu-se că cu fiecare mijloc de transport a fost
executat un transport distinct.
1.3. Transportul şi parcursul mărfurilor reprezintă volumul total de mărfuri transportate cu autocamioane, taxicamioane,
camionete, autoturisme tip furgon şi autoremorci.
Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor trebuie să fie înregistrate în facturi de expediţie.
Cap. II. «Transporturi de pasageri»
2. Transportul de pasageri şi parcursul pasagerilor cu autobuze reprezintă volumul total de transporturi executate: de
autobuzele cu itinerar fix (inclusiv transportul de pasageri care beneficiază de gratuităţi de transport), de microbuzele cu itinerar fix şi
de autobuzele pentru curse speciale.
2.1. Numărul pasagerilor transportaţi şi parcursul pasagerilor cu autobuze se determină separat pentru fiecare fel de trafic:
urban, suburban, interurban şi internaţional.
2.2. Numărul pasagerilor transportaţi cu plată cu autobuze şi microbuze cu itinerar fix în trafic urban se calculează în
conformitate cu următoarele documente:
2.2.1. În traficul urban numărul pasagerilor transportaţi este egal cu numărul biletelor de călătorie vîndute, atunci cînd
autobuzul în comun are taxator;
2.2.2. În traficul urban numărul pasagerilor transportaţi se calculează ca raport între suma obţinută din vînzarea biletelor de
călătorie şi tariful unic pentru o călătorie.
Numărul pasagerilor transportaţi cu microbuzele cu itinerar fix se calculează ca raport între suma obţinută din vînzarea biletelor
şi tariful rutei respective;
2.2.3. În situaţia cînd în oraş se aplică unul şi acelaşi tarif pentru diverse mijloace de transport în comun, numărul pasagerilor
transportaţi se calculează ca raport între suma obţinută din vînzarea biletelor şi tariful unic, veniturile unităţilor de transport (de
autobuze şi troleibuze) vor fi repartizate în mod proporţional în funcţie de serviciile prestate, exprimate în locuri-kilometri, luîndu-se
în calcul şi fluxul de pasageri;
2.2.4. În situaţia vînzării de abonamente lunare cetăţenilor sau unităţilor, numărul pasagerilor transportaţi pe parcursul unei luni
este egal cu produsul între numărul de abonamente vîndute şi numărul de călătorii ale pasagerilor realizate într-o lună, prezentate în
tabelul 1.

Tabelul 1

Categoria pasagerilor, tipul biletelor
(abonamentelor)

1. Cetăţeni (bilete cu plată)
2. Unităţi economice (bilete cu plată)
3. Bilete cu plată pentru călătorii cu două
mijloace de transport urban
4. Elevi, studenţi (bilete personale cu plată)
5. Elevi, studenţi, muncitori, funcţionari (bilete
personale cu plată)
6. Elevi cu domiciliul în localităţile rurale pe
parcursul anului de studii (permise de
călătorie)

Numărul de călătorii
lunare cu autobuzele
trafic
suburban

trafic
urban




120
125




65
100

50



50



2.3. Numărul persoanelor care beneficiază de gratuităţi de transport în trafic urban se stabileşte în conformitate cu numărul
documentelor emise pentru confirmarea acestui drept. Aceste informaţii se furnizează de unităţile emitente ale documentelor
sus-numite (primării, secţii administrativ-militare, organele locale de asistenţă socială etc.). Numărul pasagerilor transportaţi gratuit
se stabileşte în funcţie de numărul convenţional de 50 călătorii pe lună pentru toate categoriile de persoane care beneficiază de
gratuităţi de transport. Persoanele care beneficiază de gratuităţi de transport, atît în traficul urban, cît şi în cel suburban urmează a fi
trecute în raport numai la un singur fel de trafic.
2.4. În situaţia cînd în oraşul respectiv sînt mai multe unităţi de transport auto care execută curse de autobuz în trafic urban,
numărul pasagerilor transportaţi cu bilete, abonamente lunare sau pe gratis se distribuie între aceste unităţi conform serviciilor
prestate de autobuze pe traseele din administrarea fiecărei unităţi de transport auto în funcţie de numărul de locuri (în locuri-km),
luîndu-se în calcul şi fluxul de pasageri. Acelaşi sistem de calcul se aplică şi pentru traficul suburban.
2.5. În traficul suburban numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele parcului urban este egal cu numărul de bilete vîndute.
2.6. În traficul suburban, interurban şi internaţional numărul de pasageri este egal cu numărul de bilete vîndute conform foii de
evidenţă (listei de îmbarcare) a pasagerilor transportaţi pe rutele auto suburbane, interurbane şi internaţionale aprobată prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 999 din 29 octombrie 1997.
2.7. Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele în comun pentru curse speciale (exceptînd autobuzele turistice) se
calculează ca raport între parcursul de pasageri calculat şi distanţa medie parcursă de un pasager în traficul suburban.
Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele turistice este egal cu numărul pasagerilor indicat în foaia de parcurs a
autobuzului, document autentificat prin semnătura şi ştampila agenţiilor turistice. Acest număr nu trebuie să depăşească capacitatea
în locuri pe scaune a autobuzului conform fişei tehnice.
2.8. Parcursul pasagerilor se determină în modul următor:
2.8.1. parcursul pasagerilor cu autobuze cu itinerar fix (inclusiv microbuze) în traficul urban se calculează ca produs între
numărul de pasageri transportaţi şi distanţa medie de transport al unui pasager în raza oraşului respectiv. Distanţa medie de transport
al unui pasager pe traseele urbane se determină prin intermediul cercetării fluxului de pasageri.
Pentru biletele vîndute elevilor se consideră drept distanţă medie o jumătate din distanţa medie de transport al unui pasager în
raza oraşului.
În situaţia cînd în oraş există mai multe unităţi de transport auto care transportă pasageri cu autobuze în traficul urban, parcursul
pasagerilor se repartizează între aceste unităţi în mod analogic celui expus în punctul 2.4. Aceleaşi calcule se aplică şi în cazul
traficului suburban;
2.8.2. parcursul pasagerilor în traficul suburban cu autobuze în comun (cu taxatori sau fără) se stabileşte raportîndu-se suma
obţinută din vînzarea biletelor de călătorie (exceptînd taxele pentru transportul de bagaje) la tariful aplicat pentru un
pasager-kilometru. Parcursul pasagerilor în traficul suburban cu abonamente lunare, vîndute cetăţenilor şi unităţilor pentru călătorii
cu autobuze în comun se calculează ca produs între numărul de pasageri transportaţi pe lună şi distanţa parcursă efectiv de un pasager
conform biletelor vîndute.
Parcursul pasagerilor care beneficiază de gratuităţi de transport în traficul suburban este egal cu produsul între numărul
pasagerilor transportaţi şi distanţa medie de transport a unui pasager pe rutele suburbane;
2.8.3. parcursul pasagerilor în traficul suburban în cazul elevilor domiciliaţi în localităţi rurale cu drept de a călători gratuit în
perioada anului şcolar se calculează înmulţindu-se numărul elevilor transportaţi la o distanţă medie egală cu 5 km.
Parcursul pasagerilor în traficul suburban şi interurban cu microbuze cu itinerar fix se calculează ca produs între numărul
pasagerilor transportaţi conform numărului de bilete şi o jumătate din distanţa de circulaţie pe ruta respectivă, urmînd să se sumeze
rezultatele obţinute;
2.8.4. parcursul pasagerilor pe rutele interurbane şi internaţionale de autobuze se calculează ca produs între numărul
pasagerilor transportaţi conform biletelor şi o jumătate din distanţa de circulaţie, urmînd să se totalizeze rezultatele obţinute;
2.8.5. parcursul pasagerilor cu autobuze pentru curse speciale (exceptînd autobuzele turistice) este egal cu produsul între
parcursul total al autobuzelor, capacitatea lor medie şi coeficienţii de utilizare a parcursului şi a capacităţii. Produsul acestor doi
coeficienţi este egal cu 0,65.
Parcursul pasagerilor cu autobuze turistice se determină înmulţindu-se numărul pasagerilor transportaţi la parcursul
autobuzelor.
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La veniturile aferente transporturilor de pasageri cu autobuze se raportează:
 veniturile obţinute din vînzarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor lunare;
 veniturile obţinute din vînzarea abonamentelor lunare unităţilor economice şi altor instituţii;
 alocările de mijloace din bugetul republican, local şi din alte surse pentru transporturi de pasageri care beneficiază de
gratuităţi (exceptînd alocările pentru acoperirea pierderilor unităţilor de transport).
În situaţia cînd în oraş se aplică un tarif unic pentru diverse mijloace de transport urban de pasageri, veniturile obţinute din
vînzarea biletelor de călătorie şi a abonamentelor lunare se repartizează între unităţile de transport în funcţie de prestaţii în locuri-km.
La veniturile din transporturile de pasageri cu taximetre se reportează veniturile obţinute din transporturile de
pasageri cu taximetrele (inclusiv taxele percepute pentru comanda anticipată a taximetrelor la telefon) precum şi virările de
mijloace băneşti pentru transportul poştei şi al presei periodice.
La veniturile obţinute din transporturi se referă veniturile calculate conform listei de preţuri în vigoare, tarifelor
contractuale şi altor tarife pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor în baza documentelor de transport şi care aparţin unităţii
raportoare.
NOMENCLATORUL
grupelor de produse, utilizat pentru completarea
raportului statistic nr. 65-auto
Cod
rînd

Denumirea şi conţinutul grupei de produse

02

Produse agricole, de vînătoare şi forestiere; peşte şi alte produse
pescăreşti

02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
02.10

Cereale
Cartofi
Sfeclă de zahăr
Alte fructe şi legume proaspete
Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
Plante vii şi flori
Alte produse de origine vegetală
Animale vii
Lapte proaspăt de la bovine, ovine şi capre
Altă materie primă de origine animală

02.11

Peşte şi alte produse din peşte

03

Cărbune şi lignit; ţiţei şi gaze naturale

03.1

Cărbune şi lignit

03.2
03.3

04.1

Ţiţei natural
Gaze naturale
Minereuri metalifere şi alte produse de minerit şi exploatare în
carieră; turbă; uraniu şi toriu
Minereuri metalifere

04.2

Minereuri nemetalifere (cu excepţia minereu de uraniu şi toriu)

04.3

Îngrăşăminte minerale chimice şi naturale

04.4

Sare

04.5

Piatră, nisip, pietriş, argilă, turbă şi alte produse de minerit şi exploatare
în carieră neclasificate anterior

04.6

Minereuri din uraniu şi toriu

05

Produse alimentare, băuturi şi tutun

05.1

Carne, piei brute, produse din carne

05.2

Peşte si produse din peşte, procesate şi păstrate

05.3

Fructe şi legume, procesate şi păstrate

05.4
05.5

Uleiuri animale şi vegetale, grăsimi
Produse lactate şi îngheţată
Produse de morărit, amidon, produse din amidon şi preparate pentru hrana
animalelor

04

05.6
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Cod
rînd
05.7
05.8

Denumirea şi conţinutul grupei de produse
Băuturi
Alte produse alimentare neclasificate anterior şi produse din tutun (cu
excepţia celor ambalate sau grupate)

05.9

Produse alimentare variate şi produse din tutun, ambalate sau grupate

06

Textile şi produse textile; piele şi produse din piele

06.1

Textile

06.2

Îmbrăcăminte şi articole din blană

06.3

Piele şi produse din piele

07.1
07.2

Lemn şi produse din lemn şi plută (cu excepţia mobilierului); articole
din paie şi materiale de împletit; celuloză, hîrtie şi produse din hîrtie;
materiale tipărite şi pe medii de stocare
Produse din lemn şi plută (cu excepţia mobilierului)
Celuloză, hîrtie şi produse din hîrtie

07.3

Materiale tipărite şi pe medii de stocare

08
08.1
08.2

Cocs şi produse petroliere rafinate
Produse de cocserie
Produse petroliere rafinate lichide

08.3

Produse petroliere gazoase, lichefiate sau compresate

08.4

Produse petroliere rafinate solide sau ceroase

09

Chimicale, produse chimice şi fibre sintetice şi artificiale; produse
din mase plastice şi din cauciuc; combustibil nuclear

09.1

Produse chimice minerale de bază

09.2

Produse chimice organice de bază

09.3

Îngrăşăminte şi produse azotoase (cu excepţia îngrăşămintelor naturale)

09.4

Materiale plastice de bază şi cauciuc sintetic în forme primare

09.5

Produse farmaceutice şi chimicale de uz casnic

09.6

Produse din cauciuc şi mase plastice

09.7

Combustibil nuclear

10

Alte produse minerale nemetalice

10.1
10.2
10.3

11.2
11.3
11.4

Sticlă şi articole din sticlă, articole din ceramică şi porţelan
Ciment, var şi ipsos
Alte materiale de construcţie, articole fabricate
Metale de bază; produse metalice fabricate, cu excepţia maşinilor şi a
echipamentelor
Metale feroase de bază şi sub formă de feroaliaje şi produse feroase
primare şi sub formă de feroaliaje (cu excepţia tuburilor)
Metale neferoase şi articole din acestea
Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea
Construcţii metalice

11.5

Cazane, articole de fierărie, armament şi alte produse prelucrate din metal

07

11
11.1

12.3

Maşini şi echipamente neclasificate anterior; maşini şi aparatură de
calcul pentru birou; maşini şi aparate electrice neclasificate anterior;
echipamente şi aparate radio, TV şi de comunicaţii; instrumente
medicale, optice şi de precizie; ceasuri şi ceasornice
Utilaj pentru agricultură şi exploatări forestiere
Echipamente casnice neclasificate anterior (Electrocasnice de mari
dimensiuni)
Maşini şi aparatură de calcul

12.4

Maşini şi aparate electrice neclasificate anterior

12.5

Componente electronice şi aparate de emisie şi transmisie

12
12.1
12.2

4

Cod
rînd

Denumirea şi conţinutul grupei de produse

12.6

Receptoare TV şi radio; aparate de înregistrat şi de reprodus sunet şi
imagine şi bunuri asociate (Electrocasnice de mici dimensiuni)

12.7

Instrumente medicale, optice şi de precizie, ceasuri şi ceasornice

12.8

Alte maşini, utilaje şi componente ale acestora

13

Echipamente de transport

13.1

Produse din industria automobilelor

13.2
14
14.1

Alte mijloace de transport
Mobilier; alte mărfuri manufacturate neclasificate anterior
Mobilier

14.2

Alte mărfuri manufacturate

15

Materii prime secundare; deşeuri urbane şi alte deşeuri

15.1
15.2
16
16.1

Deşeuri menajere şi municipale
Alte deşeuri şi materii prime secundare
Poştă, colete
Poştă

16.2

Colete, pachete mici

17

Echipamente şi materiale utilizate în transportul de mărfuri

17.1
17.2

Containere şi corpuri interşanjabile în funcţiune, goale
Palete şi alte ambalaje în funcţiune, goale
Mărfuri mutate în cursul mutării de gospodării sau birouri; bagaje
transportate separat de pasageri; automobile mutate în scopul
reparaţiilor, alte mărfuri necomerciale neclasificate anterior

18
18.1

Mărfuri mutate în timpul schimbării gospodăriei

18.2
18.3
18.4
18.5

Bagaje şi lucruri personale ale călătorilor
Vehicule pentru reparaţie
Utilaje pentru construcţii şi schele industriale
Alte bunuri necomerciale şi alte produse neclasificate anterior.
Mărfuri grupate: un amestec de tipuri de mărfuri care sunt
transportate împreună
Mărfuri grupate
Mărfuri neidentificabile: mărfuri care nu pot fi identificate dintr-un
motiv sau altul şi care, prin urmare, nu pot fi clasificate în grupele
01-16.
Mărfuri neidentificabile în containere şi corpuri interşanjabile
Alte mărfuri neidentificabile
Alte mărfuri neclasificate anterior
Produse care nu sînt specificate în alte grupe

19
19.0
20
20.1
20.2
21
21.0

În cazul depistării greşelilor, e necesar să se facă urgent corectările respective în darea de seamă cu o remarcă corespunzătoare,
comunicînd datele corectate pe toate adresele stabilite.
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