
  

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Onorată asistenţă 

 

Şedinţa Colegiului o petrecem în ajunul sărbătorii profesionale a 

transportatorului şi drumarului, care ne face să discutăm sincer 

problemele ce stau în faţa noastră. 

În perioada de referinţă, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 

Drumurilor  şi-a desfăşurat activitatea întru realizarea Programului de 

activitate a Guvernului „Modernizarea Ţării - Bunăstarea Poporului", 

Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, Planului de 

acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, Programul Naţional 

„Satul moldovenesc", precum şi a Planurilor proprii de activitate. 

În vederea realizării Planului de Acţiuni Republica Moldova - 

Uniunea Europeană, Ministerul, în limita abilităţilor sale a fost numit 

coordonator pe problemele infrastructurii. 

Planul de Acţiuni prevede executarea a 4 obiective majore privind 

progresele în domeniul transportului auto, feroviar, naval şi gospodăria 

drumurilor. Majoritatea absolută din 52 de măsuri din domeniile 

menţionate au fost îndeplinite în termenii prevăzuţi, urmând ca până la 

expirarea termenului de implementare a Planului de acţiuni (17.11-

2007)  să fie îndeplinite încă trei măsuri şi anume: 
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 aprobarea Strategiei Infrastructurii Transportului Terestru 

(SITT), care este finalizată şi expediată pentru examinare în 

şedinţă de Guvern; 

 aprobarea Concepţiei dezvoltării transportului naval al RM, care a 

fost elaborat şi expediat spre avizare instituţiilor de resort. 

 aprobarea Regulamentului de lucru şi odihnă a şoferilor în 

conformitate cu prevederile Acordului European de Transport 

Rutier. 

Sub patronajul Guvernului au fost întreprinse măsuri coordonate 

cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor pentru a 

atrage asistenţa externă la reparaţia drumurilor. 

Au fost semnate trei acorduri de finanţare a reabilitării drumurilor 

cu Banca Mondială, Banca Europeană pentru Investiţii şi BERD. 

Valoarea acestora este echivalentă cu 30 mil.euro fiecare din ele, 

urmând a fi acordate în două tranşe, câte 12,5 mil. şi 17,5 mil. Euro 

respectiv. Creditele sunt acordate la dobânzi preferenţiate.  

Actualmente se întreprind măsuri în  vederea finanţării ambelor tranşe 

în anul 2008. 

Aceste mijloace vor fi utilizate la reabilitarea drumurilor 

Chişinău-Bălţi şi Chişinău-Hânceşti. 
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Cu suportul Băncii Mondiale, a fost elaborată Strategia   

Infrastructurii Transportului Terestru, care acordă un loc deosebit 

întreţinerii şi reparaţiei drumurilor publice, căii ferate, precum şi 

transportului urban de călători. 

A fost elaborat Caietul de sarcini pentru anunţarea concursului 

investiţional de construcţie a autobanului Criva-Giurgiuleşti şi expediat 

la 7 august curent  Ministerului Economiei şi Comerţului. 

A demarat construcţia tronsonului de cale ferată de importanţă 

naţională  Cahul-Giurgiuleşti, cu o lungime de 49,7 km. cu costul total 

de 837 mil.lei, care urmează a fi dat în exploatare la finele anului 2008. 

În urma multiplelor litigii a fost restituită cota statului de 74,647 

% acţiuni în societatea pe acţiuni „Institutul de Proiectări a Drumurilor 

auto”. 

În contextul expirării în anul 2007 a termenului de implementare 

a SCERS a fost determinată necesitatea adoptării unui nou document de 

planificare strategică pe termen mediu care să stabilească obiectivele de 

dezvoltare a Republicii Moldova pentru perioada următoare. În acest 

sens Planul Naţional de Dezvoltare al RM va deveni principalul 

document de planificare strategică pe perioada anilor 2008-2011, care 

conţine priorităţile Guvernului în domeniul politic, economic şi social 
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şi identifică programele şi acţiunile prioritare pentru atingerea 

obiectivelor stabilite. 

Reieşind din priorităţile numărate mai sus în Planul Naţional de 

Dezvoltare au fost incluse trei acţiuni ale MTGD :  

reparaţia drumului naţional  Rezina-Orhei –Călăraşi pe segmentul 

Rezina-Orhei, cu costul de 410 mil.lei; 

reconstrucţia drumului Chişinău-Dubăsari pe sectorul de ocolire a 

or. Chişinău cu costul de 460 mil.lei 

construcţia tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, cu 

costul total de 837 mil.lei. 

În scopul contracarării deteriorării îmbrăcămintei rutiere a 

drumurilor publice din ţară prin ordinul ministrului au fost stabilite 

restricţii provizorii privind interzicerea circulaţiei între orele 10.00 şi 

20.00 în caz de înregistrare a  temperaturii aerului de peste 30°C a 

mijloacelor de transport cu greutatea de peste 20 tone.  

Întru realizarea Reformei Administraţiei Publice Centrale 

(Hotărârea Guvernului nr.1402 din 30.12.2005), au fost  delimitate 

funcţiile de elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora 

prin crearea în şapte ministere inclusiv şi în minister a Direcţiei 

Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor. 
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În cadrul ministerului a fost creată organizaţia sindicală primară, 

fiind un început de conlucrare cu patronatele şi sindicatele de ramură. 

Gospodăria Drumurilor 

Anul curent pentru reabilitarea drumurilor au fost alocate investiţii 

capitale în valoare de 196 mln.lei, care au fost majorate pe parcurs. La 

moment sunt îndeplinite lucrări de circa 500 mln. lei;  sau finisat 

lucrările de reabilitare a drumului Naţional Chişinău-Leuşeni, cu o 

lungime de 99 km. 

În total au fost reparate drumuri naţionale cu lungime de 

aproximativ 150 km, care vor fi date în exploatare în modul stabilit cu 

verificarea calităţii de o instituţie independentă.  

La porunca conducerii de vârf a RM, Preşedintelui, Prim-

ministrului, de a asigura o calitate superioară în reabilitarea drumurilor 

au fost convocate mai multe întruniri cu proiectanţii, constructorii de 

drumuri şi specialiştii în exploatare; s-a schimbat accentul spre a 

asigura calitatea lucrărilor la toate nivelele. Ba mai mult, s-a stabilit de 

a prevedea în proiecte calitatea şi respectiv garanţia funcţionării 

drumurilor reconstruite pe termen de 8 ani, cu exploatarea ulterioară a 

drumurilor reconstruite conform standardelor mondiale. 
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Aceste exigenţe urmează a fi stabilite strict în contractele 

încheiate cu antreprenorii, pentru a nu admite îndeplinirea necalitativă a 

lucrărilor. Dar cu părere de rău la acest capitol mai sunt rezerve.  

Măsuri de rigoare în domeniul asigurării calităţii trebuie întreprinse 

de către viceministrul de ramură dl.P.Untură (d –nii  A.Cuculescu şi 

V.Panurco) . 

În reabilitarea reţelei de drumuri ne va servi drept călăuză 

Strategia Infrastructurii Transportului Terestru, care va fi adoptată cred 

eu la următoarea şedinţă de Guvern. 

Conform Strategiei pentru reabilitarea tuturor drumurilor în ţară 

în timp de 10 ani sunt necesare anual circa 280 mln. $ sau  3,5mlrd.lei. 

Aici este firesc să ne punem întrebarea de unde să luăm surse 

financiare, Strategia sus numită ne dă răspuns şi anume: Bugetul de 

stat, granturile şi creditele nu vor da posibilitate de a asigura 

reconstrucţia tuturor drumurilor. În prim pas ni se recomandă de a 

forma un fond de întreţinere a drumurilor de generaţia a doua, unde 

utilizatorii unităţilor de transport vor învesti în reabilitarea drumurilor, 

prin cantitatea combustibilului consumat, adică în prim plan să fie 

majorate accizele la carburanţi, sumele acumulate să fie folosite în 

exclusivitate la reabilitarea drumurilor, cu informarea largă a societăţii. 
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În timpul de faţă lucrăm asupra Programei de reabilitare a 

drumurilor pe anul 2008 privind lucrările de proiectare, licitaţii şi 

asigurarea cu materiale, tehnică.  

           În anul 2007 conform Programului privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor au 

fost alocate- 157,33 mil.lei, inclusiv: reparaţie-  34,3 mil.lei,  întreţinere  

- 111,03 mil.lei, proiectări - 2,0 mil.lei, procurare de maşini şi utilaje - 

10 mil. lei 

Pentru întreţinerea drumurilor au fost valorificate 103,6 mil.lei. 

Din contul alocaţiilor la întreţinere au fost executate suplimentar 

lucrări de reparaţie curentă în volum de 24,6 mil.  

Pentru organizarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă pe 

drumurile naţionale sunt necesare 20651 indicatoare rutiere. 

Actualmente s-a constatat existenţa a 17926 indicatoare (lipsesc 2725). 

În anul curent au fost instalate 1159 indicatoare pe drumurile naţionale 

şi 324 pe cele locale. Pentru soluţionarea problemei date ÎS „ASD” 

continuă confecţionarea indicatoarelor pentru completarea celor care 

lipsesc.  

A fost executat marcajul rutier pe o lungime totală de 731,4 km. 

Au fost elaborate două proiecte –tip nou a pavilioanelor de 

aşteptare şi au fost deja instalate 7 pavilioane de acest fel. Totodată au 
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fost reparate 372 pavilioane de pasageri, inclusiv pe drumuri naţionale 

-229 şi pe drumuri locale -148. 

În zona de protecţie a drumurilor publice au fost sădiţi 92829 de 

arbori, inclusiv - 90289 arbori de nuc. 

Mai sunt destule rezerve la asigurarea drumurilor cu indicatoare, 

amenajarea zonei de protecţie a drumurilor, aplicarea marcajului, 

curăţitul şi săditul arborilor. 

  În anul curent au fost procurate 16 unităţi de tehnică rutieră (5 

autogredere, 2 excavatoare, 5 compactoare, 4 tractoare). 

Pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă a fost pregătit 

23,4 mii tone de material antiderapant din 38 mii tone necesare (62%). 

Pregătirea materialului continuă. 

Din 363 unităţi de maşini şi utilaje rutiere sunt pregătite la 

moment 326 (89%). 

Avem prezenţi în sală toţi conducătorii SA „Drumuri” şi vreau 

să spun că nu toţi au îndeplinit indicaţiile date în primăvară referitor la 

amenajarea acostamentelor, cositul  ierbei, căditul şi îngrijirea pomilor, 

instalarea semnelor rutiere, reparaţia pavilioanelor.  

Aceste lucrări în volumul celor de reparaţie costă puţin, dar aici 

se văd clar trăsăturile de gospodar. Anul viitor vom fi mai duri la acest 

compartiment. 
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Transportul auto 

Transportul călătorilor este o problemă, care de mai mulţi ani o 

soluţionăm, dar fără succese deosebite. 

După o analiză la începutul anului a fost clar  că rădăcinile răului 

sunt în Minister – şi anume în Direcţia Transport Auto. În scopul 

ameliorării situaţiei a fost concediată toată componenţa Direcţiei şi 

angajaţi noi specialişti. 

S-a dovedit neeficientă, ba chiar dăunătoare activitatea Comisiei 

pentru autorizarea noilor rute de călători , unde erau incluşi ca membri 

reprezentanţii organelor abilitate cu funcţii de control,  cei care urmau 

să asigure transparenţa deciziilor adoptate. ei veneau cu propuneri de a 

deschide rute prietenilor  şi cred că nu numai, unde se formase  un 

principiu, „azi votezi propunerea mea, mâine eu pe a ta”. 

Activitatea acestei Comisii a fost sistată, dat fiindcă în minister 

sunt în de-ajuns persoane responsabile de soluţionarea acestor 

probleme. Cu atât mai mult că nu prea avem necesitate de a deschide 

rute noi, dar trebuie de raţionalizat rutele existente (reducerea, 

comasarea sau anularea unor dintre ele). 

Ţinând cont de principiile reformei administraţiei publice, 

privind desconcentrarea administrativă şi descentralizarea serviciilor 

publice, administraţiilor publice locale de nivelul doi au fost delegate 
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funcţiile de organizare a rutelor regulate noi, modificarea sau 

închiderea celor existente în limitele unităţii administrativ-teritoriale.  

A împlinit un an de activitate Întreprinderea de Stat „Gările şi 

Staţiile Auto”. 

În Ţară se introduce un sistem dirijabil în această direcţie, 

datorită iniţiativei, profesionalismului şi responsabilităţii dlui I.Matei 

însă suntem numai la început de cale, cred că principalul neajuns  ne 

corespunderea cadrelor : aproape toţi şefii de Gări şi Staţii din teritoriu 

şi personalul sunt acei care lucrau pentru buzunar şi nu pentru bugetul 

statului şi călător. Aici s-au refugiat şi majoritatea controlorilor din 

fostul inspectorat. 

De la conducătorii Gărilor şi Staţiilor auto se cere un lucru enorm 

pentru reabilitarea noastră în faţa transportatorilor şi a călătorilor, de a 

reduce birocraţia, folosirea noilor principii în organizarea transportării 

călătorilor..  

Transportatorii vorbesc în felul următor: Ce-i Ministerul ? Iată la 

Gara Centrală - acolo-i Minister, o spun ei cu ironie, acolo birocraţia are 

rădăcini adânci. 

Dl V.Botnari - vice-ministru, Dl  V.Tizu – şeful Direcţiei 

Transport Auto, precum şi   Dl  I.Matei  trebuie sa propună şi să 
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promoveze măsuri eficiente de luptă cu elementele negative în 

domeniul transportului de pasageri.  

Conform hotărârii de Guvern nr. 507 din 07.05.2007 privind 

unele măsuri de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul transportului auto, 

au fost instituite grupuri mobile mixte, din cadrul Ministerul 

Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Afacerilor 

Interne, Inspectoratul Fiscal de Stat, care au efectuat controlul activităţii 

agenţilor transportatori privind respectarea prevederilor actelor 

normative şi legislaţiei în vigoare., care au activat pe tot teritoriul 

republicii, cît şi la posturile fixe ale ÎS „AMTAI” la intrarea / ieşirea din 

ţară. 

În urma controalelor efectuate, au fost depistate un şir de 

încălcări şi întocmite peste 2300 de procese-verbale faţă de agenţii 

transportatori care au comis contravenţii administrative în domeniul 

transporturilor auto şi au fost aplicate amenzi în sumă de 704,7mii lei. 

Cele mai frecvente încălcări sunt  traficul ilicit de călători, transportarea 

călătorilor fără bilete, utilizarea unităţilor de transport reutilate, lipsa 

documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare ş.a.  

Pentru a exclude exploatarea mijloacelor de transport deteriorate , 

acumulării depline la buget a taxelor rutiere, a fost adoptată Hotărârea 

Guvernului privind testarea tehnică obligatorie a tuturor autovehiculelor 
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şi remorcilor acestora. O condiţie specială fiind deschiderea în toate 

raioanele republicii a staţiilor de testare. În prezent activează 19 staţii de 

testare, care de fapt staţionează, sunt în stare de finalizare 6 staţii. În 

primele luni ale anului 2008 vor fi deschise astfel de staţii în toate 

centrele raionale. Acumulările în buget în urma acestei măsuri se vor 

majora de la 63 mil. lei la 103 mil.  

Aş vrea să aduc mulţumiri domnului Prim-Ministru pentru 

susţinerea adoptării deciziei privind testarea tehnică obligatorie căci se 

vedeau de la depărtare persoanele cointeresate în neadoptarea acestei 

hotărâri. 

În scopul stabilirii unor principii unice de calculare, aprobare şi 

aplicare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor 

(pasagerilor) şi bagajelor cu transportul auto a fost elaborată şi aprobată 

de Guvern Metodologia de calculare a tarifelor cu transportul auto care 

va pune capăt discuţiilor între transportatori despre corectitudinea 

calculării acestor tarife., ultimele fiind transparente. În 9 luni ale anului 

2007 de către ÎS”AMTAI” au fost încasate 40,7 mil lei (101,2%), sau cu 

8,9 mil lei mai mult faţă de perioada de referinţă a anului precedent.  

Acum sunt multe discuţii privind introducerea la frontieră a 

Ghişeului Unic. Este  o măsură necesară la frontieră care va îmbunătăţi 

mediul de afaceri, dar Dle Prim-ministru, prin intermediul inspectorilor 
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de la AMTAI la punctele de frontieră se colectează taxe în sumă de 

circa 10 mil.lei anual. Prin urmare reprezentanţii AMTAI, specialişti în 

domeniu trebuie să fie prezenţi în Ghişeul Unic, deoarece astăzi se 

doreşte transmiterea acestor funcţii vameşilor, ceea ce nu este corect. 

La toate punctele de trecere a frontierei  au fost instalate cântare.  

La Leuşeni, Sculeni, Criva şi Giurgiuleşti sunt cântare fixe, iar la 

celelalte puncte cântare mobile.  Sarcina acum este de a instala cântare 

de control în locurile stabilite pe drumurile interne.                 

Şi la ÎS „AMTAI”  sunt probleme mari cu cadrele; în ultimele 

trei luni în rezultatul încălcărilor depistate de către colaboratorii ÎS 

„AMTAI”  au fost concediaţi 8 colaboratori, aplicate 37 de mustrări şi 

16 avertizări. 

Transportul feroviar ocupă un loc aparte în economia naţională 

a ţării. La  ÎS “Calea Ferată din Moldova” sunt încadraţi  mai mult de 

14 mii de lucrători cu un salariu mediu lunar de 2300 lei. 

Conform rezultatelor, pe 9 luni ale anului 2007 a crescut atât 

volumul mărfurilor transportate  cât şi a călătorilor transportaţi, ceea ce 

a permis obţinerea unui venit de 952,6 mil.lei.  

Din mijloacele proprii pentru construcţia şi reparaţia capitală a 

obiectelor din subordine  Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a valorificat 

156,4 mil. lei. 
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Tot din contul mijloacelor proprii ale Î.S. "Calea Ferată din 

Moldova" a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru construcţia 

tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, cu o lungime de 49,7 km. 

care urmează a fi dat în exploatare la finele anului 2008.  

Pentru realizarea acestui proiect, precum şi pentru reabilitarea 

ramurii, îndeosebi pentru reînzestrarea tehnică sunt necesare mijloace 

financiare considerabile. În acest scop sau întreprins măsuri pentru a 

atrage asistenţă tehnică externă.  

La acest capitol se poate menţiona că în perioada anilor 2006-

2007, au avut loc în repetate rânduri întâlniri ale specialiştilor cehi şi 

moldoveni, în cadrul cărora s-a studiat posibilitatea tehnică a realizării 

proiectului de construcţie cu ecartament european 1435 mm şi 

electrificarea sectorului Chşinău-Ungheni. Partea cehă  a decis 

efectuarea studiului de fezabilitate a obiectului dat din contul 

mijloacelor sale. 

Un pas important este restructurarea ramurii transportului 

feroviar public conform cerinţelor europene care a găsit reflectare în 

Strategia Infrastructurii Transportului Terestru, unde se prevede 

reabilitarea reţelei de cale ferată cu schimbarea materialului rulant în 

termen de 3 ani. 
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Tot în Strategie sa menţionat că veniturile de la transportarea 

mărfurilor sînt folosite pentru subvenţionarea transportului de călători, 

care nu este secret că generează pierderi. Astfel, CFM este nevoită să 

transporte călătorii fără a primi nici o compensare de la bugetul de stat, 

ceea ce reduce capacitatea CFM de a-şi întreţine în bună stare reţeaua şi 

materialul rulant. 

În acest context, o sursă de majorare a veniturilor ar fi stabilirea 

coeficientului de indexare a tarifelor de bază la transportul de mărfuri în 

trafic local pe cale ferată. 

Ministerul a examinat propunerile CFM privind majorarea 

treptată a coeficienţilor de indexare a tarifelor de bază la transportul de 

mărfuri în trafic local pe cale ferată, care nu au fost supuse indexării din 

anul 1998 şi a decis majorarea acestora. 

Pentru transportul naval aderarea la un şir de instrumente 

juridice internaţionale, elaborarea Regulilor de înregistrare a navelor 

maritime în Republica Moldova şi crearea organului naţional 

responsabil au contribuit la dezvoltarea ramurii transport maritim în ţară 

şi creşterea nivelului securităţii navigaţiei navelor sub pavilionul 

Republicii Moldova . În prezent sub pavilionul Ţării noastre navighează 

122 nave. 
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În perioada dată au fost definitivate şi coordonate cu părţile 

cointeresate 5 Acorduri bilaterale între Ministerul Transporturilor şi 

Gospodăriei Drumurilor şi societăţile de clasificare privind acordarea 

împuternicirilor la prestarea serviciilor de certificare a navelor sub 

pavilionul Republicii Moldova.  

A fost elaborat şi expediat spre avizare Ministerului Economiei şi 

Comerţului şi Ministerul Finanţelor Concepţia  dezvoltării transportului 

naval al RM. Adoptarea acestei Concepţii va contribui în continuare la 

dezvoltarea transportului naval, populaţia va primi servicii calitative şi 

ieftine  deocamdată pe căile navigabile interne. 

A fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la transmiterea 

funcţiilor Inspectoratului de Stat pentru Navele de Tonaj Mic către 

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi Ministerul 

Afacerilor Interne.  

O problemă pentru noi este  construcţia pentru  ÎS „Bacul 

Molovata” a debarcaderului pe malul r. Nistru. În bugetul de stat pentru 

anul 2008 pentru aceasta sunt prevăzute investiţii în mărime de 300 mii 

lei.   Sarcina noastră este de a îndeplini acest volum şi de a da în 

exploatare debarcaderul în anul 2008. 
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Stimate Domnule Prim-ministru, 

 

După expunerea succintă a situaţiei în ramuri pe 9 luni şi 

aflându-ne în ajun de sărbătoarea profesională , în prezenţa 

conducătorilor subdiviziunilor care reprezintă drumarii şi transportatorii 

din ţară, vă asigur că sunt toţi responsabili de îndeplinirea sarcinilor ce 

stau în faţa lor. 

Sunt pregătiţi pentru realizarea Planului de acţiuni RM-UE. 

Totodată vă aducem mulţumiri pentru susţinerea permanentă în 

realizarea problemelor din partea Guvernului şi a Dumneavoastră 

personală.  

 

 

Ministru                                                    Vasile URSU 


