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Anexa 17. Planul strategic de chieltuieli in domeniul transporturilor, 2009-2011 
 

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
Programul I „ Elaborarea politicii şi managementul în domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor”  include instituţiile şi serviciile responsabile de elaborarea politicilor din 
domeniu şi monitorizarea implementării lor.  
Scopul principal al acestui program este fortificarea rolului Ministerului Transportului şi Gospodăriei drumurilor în calitatea acestuia de autoritate publică centrală responsabilă de elaborarea 
politicilor Guvernamentale şi monitorizarea implementării lor, prin schimbarea rolului acestuia-de cel executiv la cel de facilitare şi reglementare minimă. 

A. Probleme cheie 

§ Insuficienţa cadrelor profesioniste în management 
şi elaborarea de planuri şi strategii la nivel ramural 

 
B. Obective de politică 

§ Îmbunătăţirea managementului în domeniul 
Transportului şi gospodăriei drumurilor. 

 

 

 

§ Elaborarea unui program de instruire adaptat în 
planificarea strategică 

§ Reformarea şi implementarea sistemelor de perfecţionare 
a personalului 

 

 

11696.3 

 

 

9267.9 

 

 

9297.6 

 

 

§ Număr de persoane 
instruite in 
planificare strategica 

       
 Programul  II. „Dezvoltarea Drumurilor”  include activităţile ce ţin de întreţinerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor publice, naţionale şi locale. De asemenea sunt incluse activităţile ce ţin 
de elaborări si cercetări in domeniul dat, precum si cheltuielile pentru administrarea gospodăriei drumurilor. Responsabil de implementarea acestui program este Gospodăria drumurilor 
 Scopul programului este eficientizarea traficului rutier pe reţeaua de drumuri publice.  
 
A. Probleme cheie 

§ În ultimii ani infrastructura drumurilor nu a fost o 
acţiune prioritară pentru politicile de dezvoltare aşa 
că în consecinţă avem foarte mari probleme. 

 
B. Obiective de politică pe termen mediu 

§ Reabilitarea drumurilor publice naţionale 

§ Eficientizarea serviciilor de transport şi sporirea 
calităţii acestora prin dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii de transporturi 

 
 

§ Întreţinerea şi reparaţia drumurilor. 

§ Reabilitarea drumurilor.(PND punctul 4) 

§ Elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea sectorului de 
transporturi 

 
 
 

837791,2 

 
 
 

942000.0 

 
       
 
1096400,0 

 

§ Km drumuri reparate 

§ Km drumuri 
reabilitate 

 
Programul III „Transportul Naval”.  Scopul acestui program este revitalizarea şi dezvoltarea transportului naval in repblica.. Acest program include activităţile de susţinerea de stat a 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 

 
Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatorii de 
monitorizare 

 
transportului naval si  presupune dezvoltarea infrastructurii de transport naval intern pe râurile Prut şi Nistru. Responsabil de realizarea acestui program este  Serviciile de Transport naval din 
subordinea Ministerului Transporturilor si Gospodăriei Drumurilor 
 
 
A. Probleme cheie 

§ Susţinerea transportului naval 

§ Elaborarea şi implementarea unui program naţional 
de efectuare a lucrărilor hidrotehnice de dragare, 
curăţire şi adâncire a albei râului Prut, precum si de 
întărire a malurilor pe sectoarele supuse eroziunii. 

 
 
B. Obiective de politică pe termen mediu 

§ Dezvoltarea flotei fluviale naţionale 
 

 

§ Crearea condiţiilor adecvate pentru  activitatea 
întreprinderilor de ramură.  

§ Amenajarea căilor navigabile interne pentru navigaţie    
(r. Prut, Nistru) de comun cu ţările vecine 

§ Întrepriderea unor acţiuni şi elaborarea unor strategii care 
ar duce nemijlocit la atingerea obiectivelor 

§ Asigurarea funcţionalităţii Portului de pasageri 
Giurgiuleşti 

 
 
 
 

5815.6 

 
          
 
 
  6615.6 

 
 
 
 

5615.6 

§ Km cai amenajate 
pentru navigaţie 

§ Numărul mediu de 
calatori transportaţi 
prin intermediul 
Portului de pasageri 
Giurgiuleşti 

§ Nave înregistrate în 
Registrul de Stat al 
Navelor  RM 
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Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli în domeniul transporturilor, 2009-2011 

Total cheltuieli publice (mii. lei) Prognoza (mii. lei) Ponderea in suma totală 
(%) 

 
Denumirea programului 

  2007 executat 2008 aprobat  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Programul I.  Elaborarea politicii şi managementul în 
domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor 1971,8 2443,2 11696,3 9267,9 9297,6 0,7 0,7 0,7 

Programul II.  Dezvoltarea drumurilor 650074,5 636153,0 837791,2 942000,0 1096400,0 98,0 98,3 98,7 

Programul III.  Transportul naval  3034,0 5493,4 5815,6 6615,6 5615,6 0,7 0,7 0,5 

TOTAL pe sector 655080,3 644089,6 855303,1 957883,5 1111313,2 100 100 100 

Finanţat de la:                 

Bugetul de stat, total  620742,2 613449,6 814103,1 915383,5 1067213,2 95,2 95,6 96,0 

inclusiv:                 

     - componenta de bază 616015,7 437081,6 523603,1 641283,5 820213,2 61,2 66,9 73,8 

    inclusiv acţiuni şi alte forme de participare în capitalul social     283900,0 335700,0 425600,0       

     - fonduri şi mijloace speciale 1142,9 3128,0 3200,0 3200,0 3200,0 0,4 0,3 0,3 

     - proiecte investiţionale finanţate din surse externe 3583,6 173240,0 287300,0 270900,0 243800,0 33,6 28,3 21,9 

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 34338,1 30640,0 41200,0 42500,0 44100,0 4,8 4,4 4,0 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL pe sector 655080,3 644089,6 855303,1 957883,5 1111313,2 100 100 100 

 


