
Raport de activitate pentru anul 2012 

În 2012 sunt în derulare lucrări de reabilitare a mai multor sectoare de drumuri 

naţionale finanţate de către partenerii de dezvoltare (BERD, BEI, CE).  

- R3Chişinău- Hînceşti (BEI),  

- M2 Chișinău Soroca-fr.cu Ucraina (BEI,BERD,MCC),  

- M3 Chișinău –Giurgiulești, sectorul Comrat –Ciumai (BERD),  

- R14 Bălți-Sărăteni, km 10-26, 39-43și 61-64 (CE). 

- Cu suportul Băncii Mondiale au fost elaborate studii de fezabilitate şi 

proiecte pentru 600 km de drumuri naţionale principale (M14 Bălţi-Criva, 

R33 Hînceşti-Leuşeni, R34 Hînceşti-Leova-Cahul, M3 Ciumai - 

Giurgiuleşti, R16 Bălţi- Făleşti-Sculeni, R13 Bălţi-Floreşti ş.a.). 

 

În 2013 vor demara lucrările de reabilitare pe sectoarele:  

 

- M3 Ciumai - Slobozia Mare (BERD),  

- R1 Chişinău-Ungheni-Sculeni,  

- R33 Hîncești – Lăpușna, ș.a.  

Per total în următorii trei ani se preconizează reabilitarea circa 350 km de 

drumuri naționale. 

Cu privire la sectorul de întreținere a drumurilor naționale și locale implicit, din 

suma totală preconizată pentru 2012 în Fondul rutier de 11mlrd 25 mil lei, au fost  

valorificate circa  944,40.mil lei pentru : 

- executarea lucrărilor de tratament bituminos (reparație medie) pe 305 km de 

drum; 

- executarea lucrărilor de egalizare, plombări,  profilări cu adaos de material 

pe restul sectoarelor de drumuri, în total 2950 km  

- aplicarea marcajului orizontal pe 1114 km de drumuri naționale; 

- instalarea a cca 9000 de indicatoare rutiere de tip standard și 230 de 

indicatoare rutiere de  tip „consolă; 

- instalarea a  237 pavilioane pentru pasageri și amplasarea parapetului 

metalic  pe cca 9 km; 

- achiziționarea mașinilor și utilajor rutiere moderne în sumă de 51,1 mil lei.  

- La reparația părții carosabile s-au utilizat circa 106560 tone de mixturi 

asfaltice, inclusiv 11000 tone prin metoda de injectare cu utilizarea emulsiei 

bituminoase. 

- Actualmente, sunt în stadiu de finalizare construcția a trei poduri noi și 

reparația capitală a 17 poduri existente, fapt ce va contribui asigurarea 

fiabilității funcționării drumurilor. 

Ministerul acordă o atenție deosebită eficientizării lucrărilor de reparație și 

reabilitare a drumurilor. Astfel, la reabilitarea sectoarelor de drum Comrat – 

Slobozia Mare, Sărăteni – Soroca, Chișinău - Ungheni – Sculeni, Bălți – Sculeni, 



Bălți – Criva s.a. se va utiliza tehnologia de reciclare la rece a structurii rutiere 

existente, ce permite consolidarea materialului existent și diminuarea  esențială a 

necesității de materiale de construcție. 

În domeniul transportului rutier au fost intreprinse următoarele realizări: 

1. Finalizarea  proiectului Codului Transporturilor Rutiere, care urmează a fi 

examinat de către Guvern pentru aprobare. În rezultatul aprobării noului 

Cod: 

 Va fi introdus un nou sistem de acces la profesia de operator de 

transport rutier (condiții de licențiere: capacitatea profesională,  

financiară, buna reputație, existența unei baze tehnico-materiale); 

 Va fi liberalizat tariful la călătorie cu aplicarea plafonării adaosului 

comercial; 

 Va fi instituit un control specializat în trafic, dar și aplicarea principiul 

de retragere a autorizațiilor prin intermediul instanței de judecată; 

 Va fi instituit un mecanism transparent de formare și modificare a 

programelor de transport rutier; 

 Va fi instituită o nouă bază juridică pentru relația între autogară și 

operator de transport rutier. 

2. La inițiativa MTID și MAI, au fost aprobate de către Guvern, modificări la 

Legea privind siguranța traficului rutier. Astfel, este propus un nou 

mecanism de licențiere a școlilor auto, precum și un nou mecanism de 

autorizare a stațiilor de testare tehnică. 

3. A fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale 

pentru siguranță rutieră. 

4. A fost aprobată de Guvern inițiativa MTID privind dotarea obligatorie a 

stațiilor de testare tehnică cu camere video. Ca urmare se implementează un 

nou sistem informațional de transmitere a datelor (inclusiv video) privind 

trecerea testării tehnice de la stațiile de testare la ANTA. 

5. A fost modificat Codul Contravențional în vederea definirii drept 

contravenție a traficului ilicit de persoane (amenzi de până la 9 mii lei).  

6. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni de control și în conformitate cu 

Planul comun al MTID, MAI și MF de combatere a traficului ilegal și 

gărilor clandestine. 

7. În rezultatul negocierilor bilaterale: 

  a fost exclus principiul parității pe o rază de 100 de km și aduse în 

concordanță rețelele de rute regulate ale Moldovei și Ucrainei; 

  în cazul litigiilor de judecată a fost stopată practica blocării activității 

operatorului de transport român până la examinarea cauzei în fond.  



Pentru perioada următoare se preconizează: 

1. Reorganizarea IP ANTA și transformarea acesteia în instituție specializată  

de implementare a politicilor și control a activității de operator de transport 

rutier și activități conexe. 

2. În contextul combaterii eficiente a traficului ilicit de persoane, vom promova 

mecanismul confiscării vehiculului rutier și retragerii permisului de 

conducere al șoferului în cazul constatării unei astfel de contravenții. 

3. Implementarea noilor mecanisme de licențiere (operatori de transport, 

autogări) și autorizare (ateliere de montare, verificare și reparație a 

tahografelor și limitatoarelor de viteză, stații de cântările a vehiculelor în 

vederea eliberării Certificatului Internațional de Cântărire) prevăzute de 

Codul Transporturilor Rutiere. 

 

Agenția Națională Transport Auto, în prezent are înregistrați 1944 de agenți 

economici. 

 

- În perioada ianuarie-octombrie 2012, au fost realizate 62245 de autorizații 

de pentru 849 agenți economici.  

- În 2012 au fost eliberate 1137 cartele tahografice și 7828 certificate CEMT. 

- Cu referire la transportul auto de călători, au fost deschise 17 rute 

internaționale și 114 rute naționale și respectiv 204 curse suburbane. 

- Ca urmare a ilegalităților interprinse de către unii agenți transportatori, s-a 

retras dreptul de activitate a cca 96 curse internaționale, 21 curse naționale și 

51 curse suburbane 

- Ca urmare a desfășurării negocierilor în comisiile mixte în domeniul 

transportului auto internațional cu Ucraina, Bulgaria Georgia, Slovenia, 

Letonia și Belorusia, au fost obținute  900 de autorizații bilaterale și 50 

autorizații bilaterale pentru țările terțe. 

- În 2012,  au fost eliberate 115 autorizații pentru efectuarea rutelor regulate 

internaționale de către transportatorii internaționali. 

În ultimele 9 luni ale anului 2012, suma totală transferată în Bugetul Statului de 

către agenții transportatori a constituit  cca 20 mln lei. 

 


