
Raportul 
privind activitatea Ministerului  

Transporturilor şi Infrastrusturii Drumurilor 

în perioada 2009-2010  

  

Transportul Auto 

În perioada de activitate a Ministerului a fost elaborat  proiectul Codului 

Transporturilor Rutiere care este finalizat şi în scurt timp va fi remis spre avizare 

organelor administraţiei publice centrale şi ulterior propus spre examinare parlamentului.  

Au fost elaborate şi remise spre aprobare în Şedinţă de Guvern proiectele 

Regulamentului cu privire la parkinguri şi parcări auto, Reglementării tehnice privind 

omologarea şi certificarea autovehiculelor şi a componentelor acestora şi a 

Regulamentului privind condiţiile tehnice de autorizare a agenţilor economici care 

desfăşoară activităţi de reparaţii, reglare, modificare constructivă, reconstrucţie a 

vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate. 

A fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr.120 din 22.02.2010 privind 

unele măsuri pentru implementarea Acordului european  relativ la munca echipajelor 

vehiculelor care efectuează transporturi  internaţionale pe şosele (A.E.T.R.), prin care 

MTID a fost desemnat autoritatea responsabilă de implementarea sistemului de tahografe 

digitale în RM. 

În scopul facilitării procedurii de eliberare a cardurilor au fost amenajate două 

birouri care sunt amplasate în municipiul Chişinău, şos. Hânceşti 145 (în incinta Gării 

Sud-Vest).  Acestea vor activa 5 zile pe săptămînă de la 08.00. pînă la 17.00. În caz de 

necesitate programul de lucru al acestora poate fi prelungit pînă la 18.00, inclusiv în 

zilele de sîmbătă. Cartele tahografice vor fi eliberate în maxim 15 zile lucrătoare de la 

data primirii cererii.   

Procedura de depunere a cererilor a demarat din 06.12.2010, iar preţul cardului este 

de 76 Euro aprobat prin ordinul nr.348 din 08.12.2010. 

Dezvoltarea Drumurilor 

Pentru consolidarea capacităţilor Fondului Rutier, Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor a înaintat propuneri privind modificarea Legii Fondului Rutier, 

care au fost aprobate prin Legea nr.138-XVIII din 29 decembrie 2009. Aceste modificări 

prevăd defalcarea în fondul Rutier a cel puţin 50%, 65% şi 80% din suma accizelor la 

benzină şi motorină în anii bugetari respectiv 2010, 2011 şi 2012.  

Majorarea fondului rutier  a contribuit la : 

- îmbunătăţirea stării tehnico-sanitare a drumurilor; 

- completarea intreprinderilor de întreţinere a drumurilor cu tehnică specială; 

- achitarea la timp a lucrărilor îndeplinite de antreprenori. 

    În scopul actualizării şi armonizării Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995 

a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea acesteia, care a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1118 din 06.12.2010.  

Pe parcursul anului au fost elaborate 17 proiecte investiţionale care au fost 

prezentate spre examinarea mai multor potenţiali donatori. 

Concomitent, au fost întreprinse măsuri pentru atragerea investiţiilor străine. Ca 

urmare, au fost încheiate acorduri de finanţare cu BERD, BEI. Se negociază proiecte de 

Acord cu Guvernul Chinei şi Banca Mondială. Pentru reabilitarea drumurilor Republicii 

Moldova i-au fost acordate granturi de către  CE, Guvernul Olandei, Guvernul SUA. 

Mijloacele acordate de către donatorii străini vor asigura reparaţia a circa 500 km de 

drumuri naţionale în perioada anilor 2011-2014. 



Fondului investiţional TRACECA au fost prezentate 2 proiecte investiţionale 

Porumbrei-Ciumai şi Ocolirea oraşului Comrat, care au fost clasificate ca proiecte 

regionale pentru care se vor întreprinde măsuri pentru identificarea surselor de finanţare. 

Aprobarea de noi acte normative şi modificarea celor existente, întru îmbunătăţirea 

condiţiilor de deplasare şi activitate a transportatorilor autohtoni şi străini.  

Elaborarea Proiectului Strategiei naţionale pentru siguranţa rutieră şi prezentarea 

Guvernului spre aprobare. 

Organizarea Primei reuniune la nivel înalt pentru promovarea siguranţei rutiere 

în Republica  Moldova cu participarea Consiliului Naţional pentru Securitatea 

Circulaţiei Rutiere şi membrilor cu functii de conducere ai diferitelor organisme 

internationale (Banca Mondială (Washington D.C.), EBRD, EIB, MCC, UE, României.  

Pentru reparaţia drumurilor s-au folosit circa____ mii tone de asfalt. 

S-au construit 70 pavilioane pentru călători. 

S-a asigurat cantitatea suficientă de material antiderapant (60 mii tone de nisip, 60 

mii tone de sare). 

Transport feroviar 

Activitatea de transport feroviar public s-a desfăşurat în primul trimestru al anului 

2010 în contextul acţiunilor prioritare privind liberalizarea şi dezvoltarea concurenţei pe 

piaţa serviciilor  transportului feroviar, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

feroviare, care sunt prevăzute la capitolul „Infrastructură şi Transport” din Programul de 

activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare”.  

În plus, la nivel ministerial s-a adoptat la 08.04.2010 „Planul de acţiuni pentru 

ameliorarea situaţiei la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în condiţiile de criză şi 

asigurarea restructurării acesteia”, propus la 08.02.2010 de către CFM spre realizare 

eşalonată pe următorii 5 ani. 

Este de menţionat extinderea colaborării cu operatorii de transport feroviar din 

România, conform dispoziţiei ministerului din 8.12.2010, prin încheierea noilor contracte 

între aceşti operatori şi CFM pe anul 2010 pentru atragerea fluxurilor suplimentare de 

transport pe reţeaua CFM în traficul feroviar internaţional direct. 

Pentru atragerea investiţiilor financiare internaţionale au fost pregătite şi înaintate  

propuneri privind procurarea  de către CFM a 20 de vagoane noi de călători, precum şi 

reconstrucţia şi electrificarea sectorului de cale ferată Chişinău – Ungheni (cu ecartament 

European). 

Transport Naval 

 În această perioadă de timp au avut loc întîlniri cu autorităţile din domeniul 

transportului naval din România (Autoritatea Navala Română, Administraţia Fluvială a 

Dunării de Jos), care au avut ca scop colaborarea privind asigurarea securităţii navigaţiei 

pe sectorul comun (Moldo-român) al fluviului Dunărea, dezvoltarea posibilităţilor 

Complexului portuar din localitatea Giurgiuleşti (asigurarea căilor de acces pentru nave 

în port, posibilitatea modernizării podurilor transfrontaliere peste rîul Prut, în vecinătatea 

localităţii Giurgiuleşti). S-a participat la şedinţele Comisiei Dunării (grupul de lucru pe 

probleme tehnice), unde a fost prezentată poziţia Republicii Moldova pe marginea 

cerinţelor tehnice asupra navelor de navigaţie internă care se exploatează pe fluviul 

Dunărea, brevetarea efectivului de comandă al navelor de navigaţie internă şi alte 

probleme tehnice ce vizează navigaţia pe fluviul Dunărea. S-a participat la elaborarea 

definiţiei a căilor maritime din cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la Marea 



Neagră (OCEMN) şi au fost desemnaţi experţii naţionali în cadrul grupului de lucru ad-

hoc în domeniul căilor maritime al OCEMN. 

Transportul Aerian 

Pe parcursul acestei perioade a fost desfăşurat auditul din partea O.A.C.I. 

(Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţională) privind conformarea RM la standardele şi 

cerinţele OACI în domeniul asigurării siguranţei zborurilor şi elaborat Planul de măsuri 

privind înlăturarea neajunsurilor identificate de către auditul ICAO. 

Totodată, a fost iniţiat proiectul TRACECA finanţat de UE pentru „siguranţa 

zborurilor, securitate aeronautică şi protecţia mediului” şi elaborat setul de documente 

pentru intrarea în vigoare a amendamentelor la Acordul între  Republica Moldova şi 

Comunitatea Europeană privind unele aspecte ale aviaţiei civile denumit „Horizontal 

Agreement”. 

În contextul deciziilor adoptate de Guvernul Republicii Moldova privind 

deschiderea spaţiului aerian a Republicii Moldova pentru statele UE, a fost înaintată 

intenţia liberalizării pieţii transporturilor, inclusiv celui aerian, către organismele 

competente ale UE. În septembrie a.c. a avut loc vizita experţilor europeni în domeniul 

aviaţiei civile în vederea evaluării gradului de pregătire a ramurii aviaţiei civile a 

Republicii Moldova în contextul liberalizării pieţei transportului aerian cu UE. Comisia 

Europeană va prezenta viziunea sa privitor la modalitatea de aderare a R.M. la spaţiul 

aerian comunitar către luna ianuarie 2011. 

Pe planul politicii externe ministerul a realizat următoarele activităţi 

importante:  

1) a petrecut comisiile mixte bilaterale pe probleme de transport rutier cu România 

(Baia Mare, 26-27 ianuarie 2010; Chişinău, 24-25 august 2010), Turcia (Chişinău, 17-

18.06.2010), Ucraina (Chişinău, 11-12.11.2010); pe probleme de transport aerian cu 

Rusia (23-24 noiembrie 2010); 

2) a participat la comisiile mixte cu partea transnistreană în scopul deblocării căilor 

de comunicare şi de transport feroviar şi rutier (redeschiderea rutei de cale ferată 

Chişinău – Odesa); 

3) a participat la Forumul - expoziţie „Moldova Business Week-2010”, organizat 

de Guvernul RM şi Organizaţia pentru Promovarea Exporturilor din Moldova (MIEPO) 

în perioada 23-25 iunie 2010, în scopul promovării investiţiilor în sectorul transporturilor 

şi infrastructurii drumurilor; 

4) a semnat Memorandumul de înţelegere cu IRU (Uniunea Internaţională a 

Transporturilor Rutiere) privind dezvoltarea transportului rutier între Asia, Europa şi 

pieţele majore ale lumii prin teritoriul Republicii Moldova (Chişinău, 21.09.2010); 

5) a semnat Protocolul pentru amendarea Acordului între Guvernul RM şi 

Guvernul României cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului 

feroviar, încheiat la Chişinău la 21.02.1995 (Chişinău, 05.11.2010); 

6) a participat în cadrul negocierilor şi a pregătit pentru semnare Acordului între 

Guvernul RM şi Guvernul Portugaliei cu privire la principiile colaborării în domeniul 

transportului rutier. 

De asemenea, ministerul a participat, de rînd cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, la cele mai importante procese iniţiate de Guvernul RM în contextul 

politicii de integrarea europeană, cum ar fi negocierea Acordului de Asociere Moldova – 

Uniunea Europeană (la capitolul Transporturi) şi pregătirea RM pentru liberalizarea 

regimului de vize Moldova –UE. 


