
  
 

Planul de acţiuni al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

pentru perioada anului 2014 
Nr. d/o Acţiuni Subacţiuni  Indicatori de 

rezultat 

Termen-

limită 

Subdiviziunile 

responsabile 

 

1 2 3 4 5 6 

F. Transport şi infrastructură 

Obiective de guvernare: 

 Liberalizarea, gestionarea responsabilă, transparentă şi eficientă a sistemului de transport. 

 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv sporirea securităţii traficului rutier. 

 Dezvoltarea unei reţele de transport şi comunicaţii la nivel naţional şi asigurarea accesului la reţelele de transport paneuropene şi regionale. 

 Asigurarea securităţii energetice şi promovarea eficienţei energetice în toate sectoarele economiei. 

 Dezvoltarea sectorului construcţiilor şi promovarea tehnologiilor moderne în domeniu. 

Indicatori de impact: 

 Numărul accidentelor rutiere înregistrate în 2014 mai mic cu 20 % faţă de anul 2010. 

 Sporirea ponderii surselor de energie regenerabilă din total în medie cu 0,5-1 p.p. pe an 

 

Infrastructura de transport 

Transportul rutier: 

1 . Perfecţionarea mecanismului de 

gestionare a mijloacelor Fondului rutier 

şi creşterea continuă a ponderii lui în 

PIB 

 Creşterea ponderii 

fondului rutier în PIB 

pînă la 1,15 procente 

Trimestrul IV 

2014 

DDD, DAMEP 

2. Promovarea standardelor europene 

privind nivelurile minime de calitate a 

drumurilor naţionale (MD2020) 

 Norme tehnice și 

standarde  aprobate 

Trimestrul IV 

2014 

DDD, DID, DTR, 

DTA, STN, STF, 

DRIIE 



1 2 3 4 5 6 

3. Asigurarea continuităţii investiţiilor 

capitale pe termen mediu, stimularea şi 

direcţionarea investiţiilor în 

modernizarea coridoarelor de transport 

paneuropene 

(MD2020) 

Reabilitarea drumurilor în conformitate 

cu Strategia Naţională de Dezvoltare 

„Moldova 2020” 

900 km de drumuri 

publice naţionale 

reabilitate (cumulativ) 

700 km drumuri publice 

locale reparate(cumulativ) 

 

Trimestrul IV 

2014 

DID, DDD, 

DAMEP 

4. Creşterea rolului Republicii Moldova în 

regiune prin aderarea la reţelele  

paneuropene de transport TEN-T (Trans-

European Transport Network) şi 

participarea la crearea noilor coridoare 

de tranzit pentru transportarea mărfurilor 

prin Republica Moldova (Marea 

Neagră–Marea Caspică, China–Balcani) 

Conectarea reţelei de drumuri naţionale 

la reţeaua de drumuri europene TEN-T, 

coridorul de transport Europa-Caucaz-

Asia (TRACECA) şi la şoseaua inelară 

a Mării Negre 

 

Reţeaua naţională 

conexată la coridoarele 

internaţionale de 

transport TEN-T și 

TRACECA 

Trimestrul 

IV, 

2014 

DDD, DRIIE 

 5. Reducerea numărului de accidente în 

traficul rutier prin creşterea gradului de 

securitate a traficului rutier, 

implementarea tehnologiilor moderne de 

întreţinere şi reparaţie a drumurilor şi 

asigurarea respectării regulilor de 

circulaţie, inclusiv prin introducerea 

sistemelor moderne de gestionare a 

traficului rutier 

 (MD2020) 

Amplasarea sistemelor automatizate de 

supraveghere a traficului rutier pe 

drumurile naţionale ce asigură legăturile 

internaţionale ale ţării, pe sectoarele cu 

o frecvenţă înaltă de accidente rutiere 

Numărul sistemelor 

instalate anual 

Trimestrul 

IV, 

2014 

DDD, DID 

Elaborarea contractelor multianuale de 

întreţinere şi reparaţie a drumurilor 

Proiecte de contracte 

elaborate 

Trimestrul 

IV, 

2014 

DDD, DID, DJ 

Clasificarea drumurilor publice 

conform nivelului de întreţinere 

Proiectul clasificării 

elaborat 

Trimestrul 

IV,2014 

DDD, DID 

6. Introducerea standardelor şi 

managementului calităţii pe piaţa 

serviciilor de transport auto de pasageri 

şi implementarea sistemului de bilet 

electronic 

 Regulament elaborat și 

aprobat 

Trimestrul 

IV, 

2014 

DTR,STF 

7. Asigurarea unei transparenţe înalte 

pentru piaţa construcţiei/reabilitării 

infrastructurii de transport 

 (MD2020) 

Achiziţionarea în bază de concurs a 

 80% din volumele Fondului rutier  

 

80% din volumul de 

lucrări ale Fondului 

rutier 

efectuate pe bază de 

concurs 

Trimestrul 

IV, 2014 

DDD, DID 

8. Oferirea accesului sectorului privat la  Acces la lucrări Trimestrul DDD, DID 
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proiectele de întreţinere şi reconstrucţie a 

drumurilor. 

asigurate 

 

IV, 2014  

9. Reevaluarea mecanismului şi 

procedurilor actuale de auditare a 

calităţii lucrărilor de reconstrucţie şi 

reparaţie a drumurilor în vederea 

perfecţionării şi asigurării independenţei 

şi imparţialităţii acestora 

 Calitatea lucrărilor 

corespunde cerinţelor 

normativelor 

Trimestrul 

IV, 2014 

DDD, DID 

10. Facilitarea pentru reprezentanţii 

diasporei a transportului şi coletăriei 

 Proiect aprobat Trimestrul 

IV, 2014 

DTR, DJ, DRIIE 

11. Reabilitarea căilor de acces de la traseele 

magistrale spre şcolile şi spitalele din 

zonele rurale adiacente 

 

  Drumuri de acces 

reparate 

 

Trimestrul 

IV, 

2014 

DTR 

          Bugetul instituției 

12. Elaborarea anuală a proiectului bugetului de 

stat în ramură 

Aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului 

Proiect  

aprobat 

Trimestrul II, 

2014 

DAMEP, SC, DRIIE, 

DDD, DTR,STN, 

STF  

13. Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu pentru anii 2014-2016 

Aprobate prin Ordinul Ministrului CBTM  

aprobat 

Trimestrul II, 

2014 

DAMEP, SC 

14. Dezagregarea limitelor de cheltuieli pentru 

anul 2014 a MTID 

Plan aprobat 

Ministru 

Plan aprobat Trimestrul II, 

2014 

SC 

15. Monitorizarea compensațiilor pierderilor 

suportate de întreprinderile de transport 

privind înlesnirile unor categorii de 

populație 

 

Raport Ministrului 

Organelor cointeresate 
Raport perfectat și 

prezentat 

Lunar, 2014 DAMEP 

16. Raportarea privind executarea 

programelor și subprogramelor conform 

indicatorilor scontați    

Raport   

Ministerului Finanțelor 
Rapoarte perfectate și 

prezentate 

Anual, 

Semestrial 2014 
DAMEP  

17.  Întocmirea  rapoartelor financiare, fiscale 

și statistice CNAS și CNAM 

Raport   

Ministerului Finanțelor 
Rapoarte perfectate și 

prezentate 

2014   SC 
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18. Raportarea și monitorizarea executării 

unor aspecte ce ţin de repartizarea 

profitului net anual al societăţilor pe 

acţiuni cu cotă de participare a statului şi 

al întreprinderilor de stat 

 

Aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului, hotărîrile adunărilor generale ale  

acționarilor 

Raport   

Ministerului Finanțelor 

Semestrul I, 

2014 
DAMEP 

19. Raportarea și monitorizarea executării 

Foii de parcurs pentru ameliorarea 

copetitivității Republicii Moldova   

 

Aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului, hotărîrile adunărilor generale ale  

acționarilor 

Raport  

 Ministerului Economiei 

  

Trimestrial, 

2014 
DAMEP 

Evaluarea eficacitatii sistemului de management financiar si control intern al entitatii entităților subordonate   

20. Suportul implementării sistemului de 

MFC prin atragerea proiectului de 

twinning cu Ministerul Finanțelor și 

Ministerul Transporturilor al Olandei 

-Analiza planului de implementare a 

MFC 

- Organizarea sesiuni de training pe MFC 

pentru funcționarii MTID 

-Analiza procesului de planificăre 

strategice și de stabilire a obiectivelor 

anuale in MTID 

Opinie de audit 

prezentată 

 Numărul de traininguri 

organizate și numărul 

de participanți. 

Raport de audit 

prezentat 

Martie – August, 

2014 

SAI 

21. Monitorizarea implementării eficiente 

a sistemului de management al 

controlului financiar public intern în 

cadrul MTID 

Petrecerea unei misiuni de audit Raport de audit 

prezentat,  plan de 

implementare a 

recomandărilor 

prezentat 

Semestrul II, 

2014 

SAI 

22. Evaluarea  nivelului asigurării 

riscurilor patrimoniale și a răspunderii 

civile pentru cauzarea prejudiciului  

terţelor persoane   

Petrecerea unei misiuni de audit Raport de audit 

prezentat,  plan de 

implementare a 

recomandărilor 

prezentat 

Semestrul I, 

2014 

SAI 

23.  Monitorizarea implementării eficiente a 

sistemului de management al controlului 

financiar public intern în cadrul MTID  

 Petrecerea unei misiuni de audit Raport de audit 

prezentat,  plan de 

implementare a 

recomandărilor 

prezentat 

  Semestrul 

II,2014 

SAI 

       Transportul feroviar 
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 24. Modernizarea transportului feroviar de 

mărfuri şi călători în scopul sporirii 

vitezei de transport, cu respectarea 

condiţiilor de maximă siguranţă  

  

Selectarea companiilor pentru studiu de 

fezabilitate 

 

Studiu de fezabilitate 

efectuat. Transportul 

feroviar de mărfuri şi 

călători modernizat; 

Kilometri de linii ferate 

reabilitate; 

Trenurile de marfă pot 

atinge viteze de 50 

km/h; 

Trenurile de pasageri 

pot atinge viteze de 50 

km/h 

Trimestrul 

IV, 2014 

STF 

25. Întroducerea standardelor și  

managementului calității pe piața 

serviciilor de transport feroviar în scopul 

asigurării serviciilor de calitate inclusiv 

implementarea sistemului de bilet 

electronic 

Implementarea sistemului Bilet electronic 

implementat 

Trimestrul 

IV, 2014 

STF 

 26. Adoptarea Planului strategic de 

modernizare a Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” prin restructurare şi separare 

pe tipuri de activităţi (marfă, călători, 

infrastructură) 

 

Pregătirea separării unităților 

operaționale Î.S.”Calea Ferată din 

Moldova” 

Diferențierea Î.S.”Calea Ferată din 

Moldova” în entități independente 

Proiectul Agenției Feroviare din 

Moldova 

Definitivarea conceptului proiectului 

Codului Feroviar 

Proiect aprobat 

Î.S. „Calea Ferată din 

Moldova” restructurată 

Trimestrul 

IV, 

2014 

STF, DJ 

27. Crearea Agenției de investigație  Proiect aprobat Trimestrul 

IV, 2014 

STF, DJ 

28. Asigurarea condiţiilor de creare în 

Chişinău a centrului logistic intermodal 

de procesare a containerelor, în corelare 

cu extinderea reţelei TEN-T (Viena–

Budapesta–Arad–Tîrgu-Mureş–Iaşi–

Chişinău) 

Studiu prefezabilitate 

Identificarea finanțelor 

Studiu fezabilitate 

Identificarea surselor financiare 

Proiect elaborat Trimestrul 

III, 

2014 

STF 
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29. Atragerea investiţiilor pentru 

modernizarea parcului de material rulant 

al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” 

Atragerea surselor bugetului de stat şi a 

investiţiilor străine pentru finanţarea 

programelor de modernizare a parcului 

de material rulant al Î.S. ”Calea Ferată 

din Moldova” 

Parcul de material 

rulant modernizat 

Trimestrul 

III, 2014 

STF 

30. Optimizarea orarului circulației 

trenurilor 

Stabilirea unui program de circulație a 

trenurilor în conformitate cu cerințele 

pieței de călători atât prin optimizarea 

orarului și a capacității de transport, cât 

și prin asigurarea condițiilor minime pe 

categorii de trenuri, utilizându-se 

eficient resursele disponibile 

Raport ministrului Trimestrul 

III, 2014 

STF 

31. Proiectul Terminalului de  transbordare 

Ungheni 

Pregătirea schiței concept 

Loc amplasare 

Studiul de fezabilitate 

Proiect 

Finanțare 

Licitații 

Proiect înaintat 

spre finanţare 

 

Trimestrul 

III, 2014 

STF 

q 

 32. Promovarea proiectelor regionale 

comune de infrastructură în cadrul 

programului SUERD 

Elaborarea proiectului privind 

asigurarea Complexului portuar 

Giurgiuleşti cu instalaţii pentru 

colectarea şi prelucrarea deşeurilor de la 

bordul navelor 

Proiect aprobat 

Finanţare asigurată 

Instalaţii exploatate 

Trimestrul 

IV, 2014 

STN, DRIIE 

 33. Îmbunătăţirea navigabilităţii rîurilor Prut 

în scop turistic, inclusiv prin lucrări de 

curăţare a albiilor rîurilor şi consolidare 

a malurilor 

 

Efectuarea lucrărilor de menţinere a 

şenalului navigabil pe r. Prut  

Navigaţie deschisă pe r. 

Prut 

Trimestrul 

III, 

2014 

STN 

 34. Promovarea transportului intermodal 

prin creşterea interconectării dintre 

Semnarea Memorandumului privind 

transportul intermodal din cadrul 

Memorandum semnat 

Proiect aprobat 

Trimestrul 

III, 2014  

STN, DRIIE 
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diferite tipuri de transport OCEMN 

 35.  Instituirea autorității administrative 

Agenția Navală a Republicii 

Moldova 

Elaborarea proiectului HG, Avizarea 

și aprobarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului. 

Proiectul HG aprobat  Semestrul I 

2014 

STN. DJ 

  Lichidarea IP ”Căpitănia portului 

Giurgiulești”  și  ÎS ”Registrul 

Naval” 

   

 36. Modificarea HG nr.855 din 30.07.2007  

cu privire la aprobarea Regulilor de 

înregistrare a navelor maritime. 

Elaborarea, aprobarea și  avizarea 

proiectului Hotărîrii Guvernului   

  

Proiect HG aprobat  Semestrul I, 

2014 

STN, DJ 

37.  Regulamentul privind securitatea în 

port, protecția construcțiilor 

hidrotehnice și semnalelor de 

navigație. (Directiva 2005/ 65/ CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 octombrie 2005 

privind consolidarea securității 

portuare și Regulamentul (CE) nr. 

725/ 2004 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 31 martie 2004 

privind consolidarea securității 

navelor și a instalațiilor portuare) 

  Elaborarea, avizarea și aprobarea      

proiectului Regulamentului. 

   

Proiectul HG aprobat Semestrul I 

2014 

STN, DJ, DRIIE 

38. Hotărîrea Guvernului privind 

respectarea obligațiilor statelor de 

pavilion (Directiva 2009/ 21/ CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind respectarea obligațiilor 

statelor de pavilion) 

 Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

  

Proiectul HG aprobat Semestrul I, 

2014 

STN 

39. Hotărîrea Guvernului privind 

controlul statului port (Directiva 

2009/ 16/ CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul I, 

2014 

STN 
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aprilie 2009 privind controlul statului 

port (reformată)) 
40.  Hotărîrea Guvernului privind 

normele și standardele comune 

pentru organizațiile cu rol de 

inspecție și control al navelor, 

precum și pentru activitățile în 

domeniu ale administrațiilor 

maritime (reformată) (Directiva 

2009/ 15/ CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind normele și 

standardele comune pentru 

organizațiile cu rol de inspecție și 

control al navelor, precum și pentru 

activitățile în domeniu ale 

administrațiilor maritime (reformată), 

și Regulamentul (CE) nr. 391/ 2009 

al Parlamentului și al Consiliului din 

23 aprilie 2009) 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat  Semestrul II 

2014 

STN 

41.  Hotărîrea Guvernului privind 

aplicarea Codului Internațional de 

Management al Siguranței 

(Regulamentul (CE) nr. 336/ 2006 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 15 februarie 2006 

privind aplicarea Codului 

Internațional de Management al 

Siguranței pe teritoriul Comunității și 

de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 3051/ 95 al Consiliului) 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat   Semestrul II 

2014 

STN, DJ 

42.   Hotărîrea Guvernului privind 

nivelul minim de formare a 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

Proiectul HG aprobat Semestrul I 

2014  

STN, DJ 
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navigatorilor (reformată) (Directiva 

2008/ 106/ CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind nivelul 

minim de formare a navigatorilor 

(reformată)) 

 

43.   Hotărîrea Guvernului privind 

răspunderea în caz de accident a 

transportatorilor de persoane pe mare 

(Regulamentul (CE) nr. 392/ 2009 al 

Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind răspunderea în caz de 

accident a transportatorilor de 

persoane pe mare) 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul I 

2014 

STN 

44.   Hotărîrea Guvernului privind 

normele şi standardele de siguranţă 

pentru navele de pasageri (reformată) 

(Directiva 2009/ 45/ CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiului din 06 mai 2009) 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul II 

2014 

STN 

45.   Hotărîrea Guvernului privind 

cerinţele de stabilitate specifice 

pentru navele de pasageri ro-ro 

(Directiva 2003/ 25/ CE a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului din 14 aprilie 2003) 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul II 

2014 

STN 

46. Hotărîrea Guvernului privind 

sistemul de expertize obligatorii 

pentru operarea în siguranţă a 

serviciilor regulate de feriboturi cu 

punte ruliu şi ambarcaţiuni rapide de 

pasageri 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul II 

2014 

STN 
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47. Hotărîrea Guvernului privind 

instalaţiile portuare de preluare a 

deşeurilor provenite din exploatarea 

navelor şi a reziduurilor de 

încărcătură 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiectul HG aprobat Semestrul I 

2014 

STN 

48. Hotărîrea Guvernului privind 

interzicerea compuşilor organostanici 

pe nave 

Elaborarea, avizarea și aprobarea 

proiectului HG. 

 

Proiect HG aprobat Semestrul I 

2014 

STN 

49.  Îmbunătăţirea navigabilităţii  și 

efectuarea lucrărilor de menţinere a 

şenalului navigabil a rîului Prut şi 

consolidare a malurilor 

  Eliminarea pragurilor formate din 

substanțe aluvionale. 

  Ranfluarea copacilor prăbușiți, ce 

se afla pe șenalul navigabil. 

Navigaţie deschisă pe 

r. Prut, (Giurgiuleşti - 

or. Leova);   

Semestrul II 

2014 

STN 

50. Implementarea Convențiilor 

internaționale din domeniul 

transportului naval la care Republica 

Moldova trebuie să fie parte   

Elaborarea și prezentarea pentru 

avizare a proiectului Legii privind 

aderarea la Convențiile: 

- MLC 2006 

- FAL 1965 

- AFS 2001 

Proiectul HG aprobat Semestrul II 

2014 

STN 

Transportul aerian 

51. Asigurarea condiţiilor de creştere a 

gradului de competitivitate pe piaţa 

serviciilor de transport  aerian în scopul 

reducerii preţurilor la biletele de avion 

prin atragerea de noi companii aeriene 

(inclusiv low-cost), dezvoltarea 

aeroporturilor regionale şi deschiderea 

de zboruri directe spre destinaţii noi 

Implementarea parţială a Acordului 

privind Spaţiul Aerian Comun (Anexa 

III) 

Proiecte aprobate Trimestrul 

IV, 2014 

DTA 

52. Sporirea gradului de siguranţă şi 

securitate a zborurilor prin 

implementarea prevederilor Acordului  

privind Spaţiul Aerian Comun UE – 

Republica Moldova 

Transpunerea în legislația națională a 

reglementărilor UE privind siguranța 

zborurilor în conformitate cu 

prevederile Acordului privind Spațiul 

Aerian Comun(Anexa III)  

Proiect aprobat   Trimestrul 

III, 2014 

DTA 

53. Stimularea şi susţinerea operatorilor 

aerieni în scopul valorificării 

oportunităţilor de transformare a 

Aprobarea Hotărîrii de Guvern cu 

privire la  tarife aeroportuare și 

navigație aeriană 

Proiect aprobat   Trimestrul 

IV, 2014 

DTA 
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aeroporturilor internaţionale din 

Republica Moldova în huburi regionale, 

prin atragerea investiţiilor private în 

domeniu 

54. Modernizarea infrastructurii 

aeroporturilor, inclusiv prin atragerea 

investitorilor strategici în proiecte de 

parteneriat public-privat 

 Elaborarea studiului de fezabilitate 

  

Studiu de fezabilitate 

efectuat 

Trimestrul 

IV, 2014 

DTA 

55.  Acordul între Guvernul RM şi Guvernul 

Indiei privind serviciile aeriene   

  

 Inițierea negocierilor asupra proiectului 

de Acordul  

Protocol semnat   2014 DTA, DRIIE 

56.  Acordul între Guvernul RM şi Guvernul 

Indiei privind serviciile aeriene   

  

 Inițierea negocierilor asupra proiectului 

de Acordul  

Protocol semnat   2014 DTA, DRIIE 

         57.  Implementarea politicilor naţionale 

durabile în transport, axate pe ajustarea 

în continuă a cadrului legislativ şi 

regulatoriu la standardele europene şi 

internaţionale, în special pentru sporirea 

siguranţei şi securităţii (pentru toate 

tipurile de transport) 
   

Norme tehnice și standarde analizate, 

identificate și implementate 

Aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului, la necesitate 

 

Trimestrul IV 

2014 
DID, DDD, DTA, 

DTR DAMEP, 

          58. Elaborarea și realizarea Planului comun 

al MTID, MAI și MF  privind 

combaterea transportului ilicit de călători 

și a gărilor clandestine 

 

 Plan  

aprobat 

Trimestrul IV 

2014 
DTR, DJ 

59. Monitorizarea procesului de combatere a 

transportului ilicit de călători 

 

Participarea în Comisii cu ieșire la fața 

locului 

Raport 

Ministru 

Trimestrul IV 

2014 
DTR 

Perfecționarea cadrului legislativ și asigurarea aplicării prevederilor legislației 

60. Perfecționarea cadrului legislativ și 

asigurarea aplicării prevederilor 

legislației 

Proiect de lege privind modificarea și 

completarea Codului Vamal al 

Republicii Moldova  ( autorizarea 

importului autobuzelor de 12-15 ani, 

care corespund normelor ecologice 

Aprobare 

prin Hotărârea 

Guvernului 

Trimestrul 

III, 2014 

 

DTR 
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Euro 3) 

61. Elaborarea Regulamentului privind 

inspecția tehnică periodică a vehiculelor 

rutiere 

 Aprobare 

prin Hotărârea 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2014 

 

DTR 

62. Elaborarea  Regulamentului  cu  privire  

la  condițiile tehnice  de  autorizare  a  

agenților  economici,  care desfășoară  

activități    de reparații,   de reglare,   de 

modificări constructive, de reconstrucție 

a vehiculelor rutiere, precum și de 

dezmembrare a vehiculelor uzate 

 Aprobare 

prin Hotărârea 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2014 

 

DTR 

63. Elaborarea   Reglementării tehnice 

privind omologarea de tip a 

limitatoarelor de viteză, condițiile  de 

montare, reglare și verificare a 

tahografelor și a limitatoarelor    de 

viteză, precum și normele de autorizare a 

agenților economici care verifică, 

montează și/sau repară tahografe și 

limitatoare de viteză 

 Aprobare 

prin Hotărârea 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2014 

 

DTR 

64. Aducerea în concordanță a  Sistemului 

național de standarde   în  domeniul  

vehiculelor  rutiere  și transporturilor 

rutiere cu sistemul european și 

internațional  de standardizare 

 Aprobare 

prin Hotărârea 

Guvernului 

Trimestrul II, 

2014 

 

DTR 

65. Perfecționarea cadrului legislativ și 

asigurarea aplicării prevederilor 

legislației 

 .Rectificarea legislației, privind 

clasificarea drumurilor publice. 

 

Acte legislative și 

normative rectificate.  

Simestrul II 

2014 

DID 

  Rectificarea legislației, privind 

amplasarea obiectivelor în zona 

drumurilor. 

Acte legislative și 

normative rectificate. 

Simestrul II 

2014 

DID 

  Rectificarea legislației, privind taxele 

rutiere. 

Acte legislative și 

normative rectificate. 

Simestrul II 

2014 

DID 

  Rectificarea legislației, privind 

transportutile cu masa și dimensiunile 

depășite.  

Acte legislative și 

normative rectificate. 

Simestrul II 

2014 

DID 
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Coordonarea şi evaluarea procesului de implementare a acordurilor cu Uniunea Europeană, în domeniul de competență a Ministerului  

66. Organizarea şi participarea eficientă la 

reuniunile organizate în contextul 

implementării acţiunilor regionale din 

cadrul Parteneriatului Estic al UE  

 Organizarea şi participarea la 

reuniunile Parteneriatului Estic (Panelul 

de Transport, reuniunile miniştrilor de 

transport PaE etc.) – potrivit 

Programului de lucru 2014-2017 a 

Platformei 2 „Integrare Economică şi 

Convergenţă cu politicile UE 

Reuniunile organizate, 

documente semnate, 

rezultatele pozitive 

2014 DRIIE 

(subdiviziuni ale 

MTID, după caz) 

67. 

  

  

Organizarea şi participarea eficientă la 

reuniunile organizate în contextul 

implementării a acordurilor negociate şi 

semnate cu UE  

 Organizarea şi participarea la 

reuniunile consiliilor sectoriale RM-UE 

(Comitetul de Cooperare RM-UE, 

Subcomitetul de Cooperare „Energie şi 

Transport”) 

Reuniunile organizate, 

rapoarte perfectate 

2014 DRIIE 

(subdiviziuni ale 

MTID, după caz)  

 Organizarea şi participarea la şedinţele 

Comitetului Mixt al Acordului RM-UE 

privind crearea Spaţiului Comun 

Aerian; 

Reuniunile organizate, 

rapoarte perfectate, 

semnate   

Semestrul I  

2014 

DRIIE, DTA 

 Participarea la eventuale reuniuni 

privind pregătirea şi implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE 

Reuniunile organizate, 

rapoarte perfectate, 

documente semnate  

2014 DRIIE 

Coordonarea şi evaluarea procesului de implementare a acordurilor internaționale (bilaterale) la care RM este parte, în domeniul de competență a 

Ministerului  

 

      68. 

  

  

Organizarea şi participarea eficientă la 

reuniunile ministeriale, a grupurilor de 

experți, altor reuniuni organizate în 

contextul implementării acordurilor 

internaţionale la care RM este parte 

 

Participarea la comisiile mixte 

interguvernamentale de cooperare 

economică şi implementarea 

înţelegerilor stabilite în cadrul acestora 

– potrivit Planului de evenimente pentru 

2014 stabilit de coordonatori (Min 

Economiei)  

 

Reuniunile organizate 

şi la care s-a participat, 

documentele semnate, 

rapoarte perfectate  

2014 DRIIE 

(subdiviziuni ale 

MTID, după caz)  

Organizarea şi participarea la reuniunile 

comisiilor bilaterale în domeniul 

transporturilor  

 

Reuniunile organizate, 

protocoalele semnate, 

acţiuni realizate 

2014  DRIIE 

(subdiviziuni ale 

MTID, după caz)  

 Activizarea reprezentării/ participării în Reuniunile organizate 2014 DRIIE 
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cadrul organizaţiilor internaţionale 

/regionale în domeniile de competenţă 

ale Ministerului 

şi la care s-a participat, 

acţiuni realizate, 

documentele semnate  

(subdiviziuni ale 

MTID, după caz)  

Inițierea și realizarea procedurilor interne privind negocierea și semnarea acordurilor noi, inclusiv modificarea acordurilor bilaterale existente în 

domeniul transporturilor, preconizate pentru anul 2014 

69. 
 Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Azerbaidjan privind transportul 

internațional combinat de mărfuri 

  Inițierea negocierilor pe proiectul de 

acord 

 

Proiectul de HG 

aprobat 

Semestrul I   

2014 

DRIIE, DTR, 

STF, STN 

  Petrecerea negocierilor 

 

Rundele realizate, 

protocol semnat 

2014 DRIIE, 

conducerea MTID 

70. 
 Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Azerbaidjan de cooperare în domeniul 

transportului feroviar 

  Inițierea negocierilor pe proiectul de 

acord 

 

Proiectul de HG 

aprobat 

Semestrul I 

2014  

DRIIE, STF 

  Petrecerea negocierilor 

 

Rundele realizate, 

protocol semnat 

2014 DRIIE, 

conducerea MTID 

71. 

 Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Statului Qatar 

privind serviciile aeriene 

  Finalizarea negocierilor  Semnarea Protocolului 

negocierilor 

 

Sem. I, 2014 DRIIE, DTA, 

AAC 

  Semnarea acordului 

 

Acordul semnat Trimestrul 

III, 2014 

DRIIE, 

Conducerea 

MTID  

  Realizarea procedurilor interne privind 

aprobarea acordului 

Proiect de HG elaborat 

şi aprobat 

Semestrul II, 

2014 

DRIIE 

72. Acord, întocmit prin schimb de note, 

privind modificarea Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Italiene cu privire 

la reglementarea reciprocă a 

transportului internaţional auto de 

pasageri şi mărfuri, semnat la Roma 19 

septembrie 1997   

  Semnarea Acordului 

 

Acordul semnat În 

dependenţă de 

realizarea procedurilor 

interne de către parte 

italiană   

2014 DRIIE, 

conducerea MTID 

  Realizarea procedurilor interne privind 

aprobarea acordului 

 

Proiect de HG elaborat 

şi aprobat  

2014 DRIIE 

       73. 
 Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Serbia 

privind transporturile rutiere 

internaționale de pasageri și mărfuri  

  Semnarea Acordului;  

 

Acordul semnat Sem. I, 2014 DRIIE, 

Conducerea 

MTID  

 Realizarea procedurilor interne privind 

aprobarea acordului  

Proiect HG elaborat și 

aprobat; 

Sem. II, 2014 DRIIE 
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      74. Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii 

Macedonia privind serviciile aeriene 

 

Inițierea negocierilor pe proiectul de 

acord  

Proiect HG elaborat și 

aprobat; 

Sem. I, 2014 DRIIE, DTA, AAC  

        

75. 

Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Regatului Maroc 

privind serviciile aeriene  

 

Inițierea negocierilor pe proiectul de 

acord 

HG privind iniţierea 

negocierilor şi depline 

puteri pentru negocieri  

Sem. I, 2014 DRIIE, DTA, AAC 

       76. Acordul între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Federației Ruse 

privind serviciile aeriene, semnat la 

Moscova în data de 26 septembrie 1994. 

 Semnarea Protocolului privind 

modificarea Acordului  

Runde de negocieri şi 

protocol semnat 

Sem. I, 2014 DRIIE, conducerea 

MTID 

77.   Acordul între Guvernul RM şi 

Guvernul Ucrainei din 20.03.1993 

privind activitatea transportului feroviar 

Realizarea procedurilor interne privind 

aprobarea Protocolului de modificare a 

Acordului, semnat la 12.11.2013 

Proiect de HG elaborat 

şi semnat  

Trim. I, 2014 DRIIE,STF 

78. 

 Acordul între Guvernul RM şi Guvernul 

Ucrainei din 20.03.1993 privind 

transportul rutier internaţional 

  Inițierea negocierilor asupra 

proiectului Protocolului privind 

modificarea Acordului  

Proiect HG elaborat şi 

aprobat, depline puteri 

pentru negociere 

2014 DRIIE, DTR 

  Semnarea Protocolului 

 

Protocol semnat Sem. II, 2014 DRIIE, 

conducerea MTID 

79. 
 Acordul între Guvernul RM şi Guvernul 

României din 28.10.1992 privind 

transporturile rutiere  

  Inițierea negocierilor asupra 

proiectului Protocolului privind 

modificarea Acordului  

Proiectul de HG 

elaborat și aprobat 

Sem. II, 2014 DRIIE 

  Semnarea Protocolului  Protocolul semnat Sem. II, 2014  DRIIE, conducerea 

MTID 

80. 

 Aderarea la Convenţia privind 

transportul internaţional pe cale ferată 

(COTIF), semnată la 09 mai 1980      

  Iniţierea procedurilor de aderare la 

COTIF 

Proiectul de HG 

elaborat și aprobat  

2014 DRIIE, STF 

 Semnarea documentului de aderare Protocol semnat 2014 DRIIE, 

conducerea MTID 

 Realizarea procedurilor interne privind 

intrarea în vigoare 

Proiectul de HG 

elaborat și aprobat, 

documentul de 

ratificare  

2014  DRIIE 

Coordonarea și monitorizarea eficientă a procesului de armonizare a legislației naționale la cea a Uniunii Europene în domeniile de competență a 

Ministerului 
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81. Elaborarea Agendei MTID (multianuală) 

de armonizare a legislației  în domeniul 

transporturilor și infrastructurii  

- Aprobat prin Ordinul 

MTID 

I sem. 2014 DRIIE, 

subdiviziunile 

MTID 

82.   Monitorizarea implementării Agendei 

MTID şi Planului Naţional de 

Armonizare Legislativă (către Ministerul 

Justiţiei şi Guvern). 

- Rapoarte şi acţiuni 

realizate 

2014 DRIIE, DTR, DJ, 

DTA, STF, STN 

Participarea eficientă în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană şi alţi parteneri străini în chestiuni ce ţin de atragerea asistenţei externe în 

domeniul transporturilor, precum şi să monitorizeze procesul de implementare a proiectelor de asistenţă externă atrase. 
 

83. Selectarea consilierului de politici de 

nivel înalt pentru MTID (Proiectul de 

asistenţă EUHLPAM) 

1) elaborarea termenilor de referinţă; 

2) participarea în procesul de selectare 

(concurs, interviu) 

- Termeni de referinţă 

elaboraţi; 

- Candidatul selectat. 

I sem. 2014 DRIIE 

84.  Elaborarea şi coordonarea propunerilor 

de asistenţă externă (inclusiv a celor din 

sursele UE: TAIEX şi TWINNING) 

pentru subdiviziunile şi instituţiile 

subordonate ale Ministerului 

- Propuneri de proiecte 

elaborate /aprobate / 

realizate 

2014 

(permanent) 

DRIIE, 

subdiviziunile 

MTID 

Asigurarea transparenței în procesul decizional 

       85.  Promovarea exporturilor  competitivității  

companiilor și produselor moldovenești, 

atragerea de investiții capital străin și 

know-haw, recuperarea, consolidarea și 

extinderea pozițiilor pe piețele externe 

 Numărul de 

evenimente organizate 

Trimestrul IV DRIIE, DTA, 

STN,STF 

        86. Dezvoltarea și îmbunătățirea paginii web 

a MTID   

Ordin aprobat   Nr. de informații plasate 2014 e-Transformare, DJ 

           87. Publicarea tuturor deciziilor adoptate 

privind procesul decizional  pe pagina 

web 

  Raport Nr. de deciziilor 

plasate 

2014 e-Transformare, DJ 

          88. Plasarea datelor publice, serviciilor 

publice si proiectelor pe portalurile 

date.gov.md, servicii gov.md, 

particip.gov.md 

Ordin aprobat Nr. de informații plasate 2014 e-Transformare 

         89. Implementarea Sistemului SIGEDIA: sistem 

operaţional Free BSD 7.0, web-server 

APACHE 2.2.11, PHP 5.2.8, MzSQL 5.1 

In derulare Sistem implementat 2014 e-Transformare 
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         90.  Integrarea MTID la Registrul funcțiilor și 

funcționarilor publici(RFFP) cu alte 

componente tehnologice  

Registru elaborat Raport 2014 e-Transformare, SS 

         91. Implementarea Sistemului Informațional 

e-Achiziții la toate autoritățile publice 

centrale, inclusiv instituțiile subordonate 

și  la întreprinderile de stat din subordine 

Sistem implementat Acces disponibil   2014 e-Transformare, 

SRU, SC 

92. Monitorizarea implementării 

sistemului de fixare (fotografia 

expediată în baza de date)  și 

supraveghere video, în regim 

online, a proceselor de testare 

tehnică a prezenței unității de 

transport în procesul de testare 

tehnică a acesteia 

Sistem implementat In curs de implementare 2014 DTR 

93.  Implementarea tehnologiilor moderne de 

întreţinere a drumurilor. 

 

 Inițierea contractelor multianuale de 

întreţinere, ajustate la practicile 

internaționale.  

 

Proiecte de contracte noi 

a lucrărilor de 

întreţinere, ajustate la 

practicile internationale. 

Semestrul II 

2014 

 

 

DID, DJ 

Achiziţionarea prin licitaţie a lucrărilor 

de reparație și  întreţinere a drumurilor 

publice. 

 

Procentul volumului 

lucrărilor de reparație și 

întreţinere, 

achiziţionate prin 

licitaţie. 

Semestrul II 

2014 

 

 

DID 

Implementarea activă a metodei de 

plombare a drumurilor prin pulverizare 

cu reducerea costurilor și majorarea 

capacității de producere. 

Volum majorat de 

lucrări, îndeplinit prin 

metoda pulverizării. 

Semestrul II 

2014 

 

DID 

 Reutilarea tehnicii speciale pentru  

întreținerea drumurilor cu sporirea 

capacității de producere.  

Tehnică specială cu 

capacitatea de 

producere sporită. 

Semestrul II 

2014 

 

DID 

 Integrarea sistemului computerizat de  Semestrul II DID 
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evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi 

sistemului informaţional de 

monitorizare a condiţiilor 

meteorologice şi stării drumurilor în 

sistemul de management al drumurilor 

Sistem de evidență 

integrat. 

2014 

 

  Siguranța rutieră. 
94. Siguranța rutieră , iniţierea proiectelor 

de implementare a sistemelor de 

transport inteligente 

 Identificarea sectoarelor de drum care 

necesită implementarea  sistemelor de 

transport inteligente (STI). 

Sectoare de drum 

identificate spre 

implementarea STI. 

Semestrul II 

2014 

 

DID 

 Nr. de sectoare 

implementate    

Semestrul IV 

2014 

DID 

95. Amenajarea trecerilor pietonale cu 

implementarea celor mai bune practici. 

Identificarea trecerilor pietonale cu 

trafic intens și risc  sporit.  

Treceri pietonale 

identificate. 

Semestrul II 

2014 

 

DID 

 Nr. de treceri pietonale 

amenajate  

Semestrul IV 

2014 

DID 

96. Siguranța rutieră sporită   Includerea obligatorie a 

compartimentului ”siguranța rutieră” în 

proiectele elaborate pentru reabilitarea 

drumurilor și a caietelor de sarcini.  

Proiecte elaborate cu 

compartimentul 

”siguranța rutieră” 

 

Semestrul II 

2014 

 

 

DID   

   Reducerea numărului 

de accidente rutiere cu 

50% pînă în 2020 

Semestrul IV 

2014 

DID 

Întreprinderea măsurilor  Măsuri întreprinse. 

pentru întreținerea 

respectivă a zonei de 

siguranță a drumurilor. 

Semestrul II     

2014 

 

DID 

97. 
Crearea spoturilor sociale de informare în 

format video și a comunicatelor 

Audiovizuale 

Raport 

 

Raport Ministru 2014  SIC cu MM 

98. 
Monitorizarea mass-media din 

Republica Moldova și informațiile 

publice ce fac referință la MTID 

Raport 

 

Raport Ministru 2014  SIC cu MM 

 


