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Anexa 21. 

 
 

Strategia sectorială  

de cheltuieli  în domeniul dezvoltării transporturilor, 2013 – 2015 

 
 
 

1. Analiza sectorului şi tendinţe principale 
 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 
 

      Sectorul dezvoltării transporturilor este reprezentat de următoarele principale instituții publice: 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 
Fondul Provocările Mileniului – Moldova. 
Sectorul dezvoltării transporturilor gestionează cinci dintre cele mai importante ramuri din sectorul real al 
economiei naţionale a ţării. Aceste 5 ramuri sunt: transport auto, transport feroviar, transport aerian, transport 
naval și infrastructura drumurilor. 

      Autoritatea Publică centrală lider al sectorului este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
(MTID). În subordinea ministerului sunt 23 întreprinderi de stat, 37 societăţi pe acţiuni şi 2 instituţii publice. 
În activitatea acestor entități și a MTID erau antrenate la 1 ianuarie 2012 - 16424 persoane. 

În gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor se află Fondul național pentru dezvoltarea 
regională, mijloacele căruia sunt utilizate pentru programele și proiectele orientate spre atingerea obiectivelor 
de dezvoltarea regională, inclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor. Formarea și utilizarea fondului 
dat se reglementează prin Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 ” Cu privire la măsurile de 
realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”. 

Instituția Publică ”Fondul Provocările Mileniului - Moldova”, creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 4 
martie 2010, asigură implementarea proiectului investițional ”Reabilitarea drumurilor”, care promovează 
creșterea veniturilor populației rurale prin reducerea costurilor de transport, bunuri și servicii, reducerea 
pierderilor economiei naționale rezultată din condițiile drumurilor deteriorate și reducerea numărul de 
accidente rutiere prin îmbunătățirea condițiilor la trafic.    

Activitatea ramurilor a fost orientată spre o dezvoltare continuă asigurată de Programele de activitate ale 
Guvernului. Sectorul prezintă un factor cheie în economia țării asigurând transportarea bunurilor, mărfurilor și 
pasagerilor atât pe plan intern cât și internațional, constituind elementul de bază pentru activitatea celorlalte 
sectoare al economiei reale.  

1.2  Sursele de finanțare și programele 
 
Pe parcursul anilor 2005-2011 cheltuielile publice în sector au crescut de la 218,9 mil. lei la 1469,2 mil.lei. 
(Figura 1.1), înregistrând o dinamică medie anuală de creștere în BPN cu circa 31%.  
. 
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Ponderea sectorului în bugetul public naţional și în produsul intern brut1 a înregistrat o evoluție pozitivă 
constantă în perioada anilor 2005-20122 (Figura 1.2). Ponderea cheltuielilor din sector în BPN a înregistrat 
valori între 1,57% în 2005 și 6,4% în 2012. Ponderea cheltuielilor din sector în PIB a înregistrat valori între 
0,58% în 2005 și 2,56% în 2012 
 
 

 
 

Ponderea majoră pentru cheltuielile din sector revine componentei de bază (Figura 1.3). Menționăm creșterea 
semnificativă a surselor externe pentru finanțarea cheltuielilor sectoriale care pentru anul 2012 urmează să 
devanseze sursele alocate din bugetul de stat.  

                                                        
1 PIB este dat în prețuri curente 
2 Anul 2012 - planificat 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bugetele UTA 50,0 143,1 217,0 264,7 215,1 259,0 405,6 206,4

Bugetul de stat 168,9 451,9 847,0 882,6 469,3 846,1 1 063,6 2 101,3
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Figura 1.1 Dinamica cheltuielilor pentru sector din bugetul 
public național 2005-2011, (2012 aprobat), mil.lei

0,58  
1,33  

1,99  1,82  
1,13  

1,54  1,79  
2,56  

1,57  

3,31  

4,75  4,39  

2,50  

3,77  
4,58  

6,40  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 1.2 Evoluția ponderii cheltuielilor din sector în BPN și în 
PIB 2005-2011, (2012 aprobat)
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La situația anului 2011 în Republica Moldova activau 3 proiecte investiționale în sectorul dezvoltării 
drumurilor, finanțate de către Banca Mondială, Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltării, Guvernul SUA. Maximul finanțării programelor din domeniul 
a fost atins în anul 2011. Alocațiile sectorului sunt îndreptate spre îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 
rutiere, ceea ce este în concordanță cu obiectivele strategice ale Guvernului, revitalizării și dezvoltării 
transportului naval, dezvoltării transportului auto. Din lipsa acoperirii financiare nu au fost începute acțiuni 
noi, fiind identificate mijloace bugetare doar pentru implementarea acțiunilor strategice și prioritare din acest 
sector precum: 

 - eficientizarea procesului de monitorizare a traficului rutier prin implementarea tehnologiilor 
informaționale;  

- implementarea normelor salariale noi, prevăzute de legislație pentru angajații din sector. 
 
În domeniul dezvoltării transporturilor cea mai mare parte a finanțării revine subprogramului II 

”Dezvoltare a drumurilor” cu cca. 1183,8 mil. lei sau 80,6 la sută din finanțarea sectorului în anul 2011. Al 
doilea subprogram după volumul de finanțare este IV ”Servicii de transport auto” cu 254,6 mil. lei sau 17,3% 
din total finanțarea sectorului în 2011. Celelalte subprograme se finanțează după cum urmează: subprogramul 
III ”Dezvoltarea a transportului naval” – 23,5 mil. lei (1,6%) și subprogramul I ” Elaborare a politicii și 
managementul în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor” – 7,3 mil. lei (0,5%) din total finanțarea 
sectorului în anul 2011. 
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218,9

585,9

1 059,2
1 134,5

580,1

994,3

1 263,7 1 420,7

0,1 1,1 2,2 2,8 3,3 3,4 4,49,0 3,6 10,6
101,5 107,5

202,0

882,6

Figura 1.3 Surse de finanțare pentru sector 2005-2011(executat), 2012 
(aprobat) mil.lei
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Indicatorii principali de performanţă în sector supuşi monitorizării sunt: starea drumurilor publice naționale; 
numărul de accidente rutiere și a deceselor ca urmare a accidentelor; lungimea sectoarelor reabilitate și 
reparate de drumuri; costul mediu de reparație și reabilitare a unui km de drum; mărfuri și pasageri 
transportați,  nave înregistrate; acte legislative și normative promovate la inițiativa MTID și aprobate de 
autoritățile centrale; acte și autorizații eliberate transportatorilor auto naționali implicați în transport intern și 
internațional, reformele petrecute  în domeniu, numărul persoanelor perfecționate etc. 

Evoluția indicatorii cantitativi din ultimul deceniu, influențată de profundele metamorfoze prin care trece 
economia și societatea au determinat o dinamică contradictorie al activității din sector și a stării infrastructurii 
(Figurile 1.6, 1.7, 1.8; Tab. 1.1, Tab. 1.2). Pe fundalul deteriorării constante a infrastructurii menționăm o 
creștere a activității în ansamblu pe sector. Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate la transportul 
auto și naval. Transportul aerian a înregistrat un trend pozitiv la transportul de pasageri și negativ la 
transportul de marfă. Menționăm că transportul feroviar în anii 2009 și 2010 a înregistrat o scădere de 
aproximativ 50% la transportul de marfă comparativ cu anul 2000. 

Dinamica indicatorilor cantitativi din sector 
Figura 1.6 Dinamica transportului de mărfuri*

 
 
* Datele cu privire la transportul feroviar pentru anii 2000-2003, ianuarie-
iulie 2004 sunt prezentate în ansamblu pe ţară 

Figura 1.7 Dinamica transportului de pasageri ** 

 
** Datele cu privire la transportul feroviar pentru anii 2000-2003, ianuarie-
iulie 2004 sunt prezentate în ansamblu pe ţară, (autobuse, naval, feroviar, 
aerian) 
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Tabel 1.1Creșterea medie a indicatorilor cantitativi din sector pe moduri de transport 
în perioada 2000-2010, % 

 Mărfuri transportate Pasageri transportați 
feroviar 28% 8% 
auto 12% 37% 
naval 349% 255% 
aerian -28% 71% 

 
                                                                                       Tabel 1.2                                                 
Infrastructura de transport, anul 2010 
Linii de cale ferată în exploatare de folosinţă generală***                                                  
Drumuri publice – total 
din care, cu îmbrăcăminte rigidă  
Căi fluviale navigabile de folosinţă generală 
Aeroporturi internaționale (active) 
*** În ansamblu pe ţară 

- 1157 km 
- 9344 km 
- 8811 km 
- 558 km 
1 (Chișinău, KIV) 

 
 
 
 
 

Figura 1.8 Starea drumurilor publice naționale (% din lungimea drumurilor publice naționale) 
anul 2010 anul 2011 

 

1.3   Provocările şi problemele sectorului 

Principalele provocări, probleme și obiective din sector sunt: 

1. Pentru gospodăria drumurilor una din problemele de bază este insuficiența mijloacelor bugetare alocate 
pentru susținerea obiectivul de bază cu asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în 
condiții de maximă siguranță. Această problemă a fost cauzată în mare parte de finanțarea proastă a sectorului 
din ultimele doua decenii. În contextul depășirii acestei probleme au fost întreprinse măsuri ce au permis în 
conformitate cu Strategia Infrastructurii Transportului Terestru alocări semnificative în sector, inclusiv prin 
consolidarea capacităţilor Fondului Rutier. Astfel au fost majorate din anul 2012 defalcări în fondul respectiv 
până la 80% din suma accizelor la benzină şi motorină. Totodată, se va majora taxa pentru folosirea 
drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, fapt ce va permite majorarea acumulărilor pentru 
întreţinerea drumurilor într-o stare mult mai bună. Astfel, alocaţiile bugetare în fondul rutier se majorează de 
la 1,02 miliarde lei în 2012 până la 1,2 miliarde în anul 2015. Alocările bugetare vor permite reabilitarea în 
perioada anilor 2013-2015 a 860 km de drumuri publice naționale și locale și reparația a 8298 km de drumuri 
publice naționale și locale. Pînă anul 2015 starea drumurilor publice naționale în % din lungimea drumurilor 
va fi: 33% starea bună, 47% - mediocră, 20% - rea, ce va diminua în anul 2015 a numărul de accidente rutiere 
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cu 17,3% în comparație cu anul 2012. În plus, MTID împreună cu alte autorități publice centrale sunt în 
permanentă identificare a surselor externe de finanțare.  

Pentru dinamizarea activităților de reabilitare a rețelei de drumuri și racordarea lor la rețelele paneuropene se 
prevede atragerea investițiilor din partea sectorului privat inclusiv și din străinătate prin intermediul 
parteneriatelor publice private; consolidarea prin fuziune, lichidare sau restructurare a capacității 
întreprinderilor de stat care au ca activitate de bază întreținerea și reabilitarea infrastructurii drumurilor. 

În vederea susținerii creşterii securităţii traficului rutier prin 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. În acest context, în conformitate cu prevederile Acordului 
European cu privire la regimul de muncă şi odihnă a echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi 
internaţionale pe şosele (A.E.T.R), acestea au fost dotate cu tahografe digitale, finanțarea asigurându-se prin 
crearea parteneriatului public-privat în domeniul respectiv.  

2. Pentru transportul aerian provocarea majoră o constituie crearea unei pieţe libere a serviciilor aeriene prin 
demonopolizarea serviciilor la sol (handling) şi atragerea companiilor aeriene low-cost. Această provocare 
prevede ajustarea cadrului reglementar pentru aderarea la Spaţiul European Aviatic Comun. În acest context 
un alt obiectiv strategic se referă la stimularea şi susţinerea operatorilor aerieni în scopul valorificării 
oportunităţilor de transformare a aeroporturilor internaţionale în hub-uri regionale prin majorarea traficului de 
pasageri şi mărfuri prin aplicarea unor metode mai eficiente de atragere a investiţiilor private în domeniu. 

3. Transportul feroviar urmează să fie supus în perioada următore unor schimbări structurale complexe care 
vor duce la liberalizarea şi dezvoltarea concurenţei pe piaţa serviciilor de transport feroviar. În acest sens este 
preconizată restructurarea etapizată și eficientizarea operațională a ÎS „Calea Ferată din Moldova” prin 
separarea pe centre de cost-profit a activităților de transport marfă, pasageri și întreținere infrastructură și 
debarasarea de activități și active ce nu țin de profilul de bază al companiei. Un obiectiv major în acest sens 
este stoparea degradării mijloacelor fixe și în mod particular a materialului rulant de tracțiune care va solicita o 
retehnologizare sau înlocuire graduală. Un alt obiectiv este asigurarea transparenței cu formarea tarifelor la 
transport. Ca urmare a realizării acestor deziderate va fi examinată posibilitatea concesionării căilor ferate 
către sectorul privat. 

4. Drept obiective pentru transportul naval este extinderea flotei comerciale navale şi dezvoltarea continuă a 
sistemului de porturi în Republica Moldova cu conectarea lor la Coridorul VII pan-european (Dunărea) în 
vederea asigurării creșterii numărului de pasageri în transportul maritim internațional; creșterii ponderii 
transportului fluvio-naval de mărfuri în comerț internațional prin intermediul portului Giurgiulești și a 
mărfurilor în comerțul intern; creșterea veniturilor încasate de la înregistrarea navelor. 

1.4 Priorităţi de politici pe termen mediu:  
 Asigurarea continuității finanțării și a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de drumuri naționale la cele 

mai înalte standarde internaționale.  
 Crearea unei pieţe libere a serviciilor aeriene. 
 Continuarea proceselor de integrare în rețelele de transport regionale și internaționale. 
 Creșterea competitivității și eficienței operaționale a întreprinderilor ce activează în sector.  

2. Descrierea structurii instituționale 
2.1 Structura instituţională curentă 

 
Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii Drumurilor  
Instituţia publică “Agenţia 
Naţională Transport Auto” 

(ANTA)  

Instituţia publică “Căpitănia Portului 
Giurgiuleşti”  
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Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor 
al Republicii Moldova 
(MTID) creat prin HG Nr. 695 
din 18.11.2009 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului, 
structurii și efectivului-limită 
al ministerului” este organul 
de specialitate al administraţiei 
publice centrale care 
elaborează şi promovează 
politica statului în domeniul 
transporturilor şi infrastructurii 
drumurilor. MTID exercită 
atribuţiile în următoarele 
domenii de competenţă: 
transportul auto, infrastructura 
drumurilor, transport feroviar, 
aviaţia civilă, transport naval. 

Instituţia publică “Agenţia 
Naţională Transport Auto” 
(ANTA) creată prin HG Nr. 539 din 
23.04.2008 este o instituţie publică 
cu statut de persoană juridică în 
subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor. Agenția este 
responsabilă pentru monitorizarea, 
emiterea anumitor acte juridice, 
implementarea dispoziţiilor şi 
exigenţelor cuprinse în acordurile 
internaţionale în domeniul 
transportului auto la care Republica 
Moldova este parte şi 
implementarea actelor normative şi 
legislative naţionale de 
reglementare a activităţii de 
transportare a mărfurilor şi 
călătorilor. ANTA are finanţare din 
contul bugetului de stat. 

Instituţia publică “Căpitănia Portului 
Giurgiuleşti” creată prin HG Nr. 1128 din 
29.09.2006: 
- supraveghează siguranţa navigaţiei atât în 
porturi cât şi pe căile navigabile interioare; 
- îndeplinește funcţiile de control a statului-
port şi statului-pavilion, precum şi a 
rezoluţiile Comitetului Protecţiei Mediului 
Înconjurător OIM privind Securitatea 
tancherelor petroliere; 
- participă la elaborarea politicii naţionale 
în domeniul transportului naval intern;  
- asigură cooperarea cu UE în vederea 
armonizării politicii securităţii maritime în 
baza măsurilor coordonate cu structurile 
corespunzătoare ale organizaţiilor 
internaţionale etc. 
Instituția este finanţată din contul 
mijloacelor speciale, obţinute în urma 
prestării serviciilor cu plată, aprobate prin 
legea bugetară anuală. 

 
Ingerința statului în sector este realizată prin intermediul a 23 întreprinderi de stat (IS) și 37 societăţi pe acţiuni 
S.A.). Firmele date concurează cu entități din sectorul privat sau funcţionează ca monopolişti naturali (Tabelul 
2.1, 2.2).  

Tabelul 2.1 Întreprinderi de stat în gestiunea MTID 
 

Nr. 
ord. 

Denumirea entități Nr. 
ord. 

Denumirea entități 

1 Î.S."Administraţia de Stat a Drumurilor" 13 Î.S."Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile" 
2 Î.S."Drumuri Basarabeasca" 14 Î.S."Portul Fluvial Ungheni" 
3 Î.S."Drumuri Dubăsari" 15 Î.S."Bacul Molovata" 
4 Î.S."Drumuri Sănătăuca" 16 Î.S."Registrul Naval" 
5 Î.S."Gările şi Staţiile Auto" 17 Î.S."Centrul republican de instruire auto" 
6 Î.S."Servicii Transport Auto" 18 Î.S."Tabăra de însănătoşire pentru copii 

"Autodorojnic" 
7 Î.S."Calea Ferată din Moldova" 19 Î.S."Pita Service" 
8 Î.S."Confercăi" 20 Î.S."La Popas" 
9 Î.S."Compania Aeriană " Air Moldova" 21 Î.S. „DEL” 

10 Î.S. "MoldATSA" 22 Î.S."Școala Auto Comrat" 
11 Î.S. "Centrul Aeronautic de Instruire" 23 Î.S."Combinatul de instruire prin cursuri din Bălți" 
12 Î.S. "Moldaeroservice”   

 
Tabelul 2.2 Societăți pe acțiuni ce activează în sector 

Nr. 
ord. Denumirea entități 

Cota 
statului, 

% 

Nr. 
ord. Denumirea entități 

Cota 
statului, 

% 
1 S.A. “Drumuri Anenii Noi”  94,37 20 S.A. “Drumuri Străşeni” 94,27 
2 S.A. “Drumuri Bălţi” 89,51 21 S.A. “Drumuri Soroca” 98,22 
3 S.A. “Drumuri Glodeni” 94,13 22 S.A. “Drumuri Sîngerei” 97,10 
4 S.A.“Drumuri Donduşeni” 93,66 23 S.A. “Drumuri Taraclia” 87,83 
5 S.A.“Drumuri Drochia” 97,74 24 S.A “Drumuri Teleneşti” 95,01 
6 S.A.“Drumuri Edineţ” 89,06 25 S.A. “Drumuri Ungheni” 94,54 
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7 S.A.“Drumuri Călăraşi” 95,37 26 S.A. “Drumuri Făleşti” 96,40 
8 S.A.“Drumuri Căinari” 68,61 27 S.A. “Drumuri Floreşti” 96,63 
9 S.A.“Drumuri Căuşeni” 95,90 28 S.A. “Drumuri Hînceşti” 95,58 

10 S.A.“Drumuri Cantemir” 90,35 29 S.A. “Drumuri Cimişlia” 95,06 
11 S.A. “Drumuri Cahul” 97,56 30 S.A. “Drumuri Şoldăneşti” 90,21 
12 S.A. “Drumuri Chişinău” 94,32 31 S.A.“Drumuri Ştefan Vodă” 94,66 
13 S.A.“Drumuri Criuleni” 96,43 32 S.A.“Drumuri Ialoveni” 95,63 
14 S.A.“Drumuri Leova” 89,41 33 S.A. “IPDA” (în litigiu) 74,64 
15 S.A. “Drumuri Nisporeni” 94,99 34 S.A. “Aeroport Handling” 100,00 
16 S.A.“Drumuri Orhei” 97,56 35 S.A.”Aeroport Catering” 100,00 
17 S.A.“Drumuri Ocniţa” 93,85 36 S.A.“Parcul de Autobuze din Bălţi” 20,49 
18 S.A. “Drumuri Rezina” 91,22 37 S.A “Drum” 65,28 
19 S.A. “Drumuri Rîşcani” 97,77    

În cele din urmă, un spectru de organizaţii non-guvernamentale fac parte din cadrul instituţional al acestui 
sector, din care cele mai relevante sunt:  

 AITA - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Republica Moldova - organizaţie profesională 
non-guvernamentală, non-comercială care reprezintă întreprinderile de transport internaţional de călători şi 
mărfuri (Organizaţia este responsabilă pentru emiterea Carnetelor TIR şi a card-urilor de trecere, oferind 
consultanţă şi suport în aspecte juridice şi economice în domeniul transportului internaţional şi de 
logistică). 

 IRU - Uniunea Internaţională a Transportului Rutier - reprezintă întreaga industrie de transport rutier din 
lumea întreagă (este mai cunoscută ca organizaţia care operează sistemul TIR52). 

2.2 Schimbări instituţionale recente şi preconizate 
 Înregistrarea Autorității Aeronautice Civile la 27 decembrie 2011 la CÎS. Activitatea acestei a fost aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 11 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea Autorității Aeronautice Civile. Autoritatea Aeronautică Civilă vine să substituie activitatea 
Administrației de Stat a Aviației Civile. Autoritatea Aeronautica Civila este o autoritate publica cu funcții 
de certificare, control și supraveghere în domeniul aviației civile, are statut de persoana juridica de drept 
public cu buget autonom, activează pe baza principilor autogestiunii și autofinanțării, și este subordonata 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. Buget anual – cca. 26400 
mii lei (proiect 2012). Autoritatea exercita supravegherea activităților în domeniul aviației civile, 
monitorizarea respectării normelor naționale si internaționale în domeniu, pentru asigurarea siguranței 
zborurilor si securității aeronautice. 

 Instituirea Biroului naţional pentru siguranţă rutieră - Trimestrul I, 2012, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2011. Obiectiv major: implementarea Strategiei naţionale pentru 
siguranţă rutieră. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei, în termen de trei luni de la data HG, va elabora şi va prezenta 
Guvernului spre aprobare proiectele actelor normative privind stabilirea atribuţiilor Biroului naţional pentru 
siguranţă rutieră, precum şi a reglementărilor privind sursele de formare şi modul de utilizare a mijloacelor 
contului special pentru susţinerea acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere. 

 Crearea Fondului Naval – Trimestrul III, 2012. Obiectiv: asigurarea finanţării lucrărilor de menţinere a 
şenalului navigabil pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova. 

 În conformitate cu Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 și Hotărîrii Guvernului 
„Cu privire la reforma sistemului de întreținere a drumurilor publice” nr. 244 din 19 aprilie 2012 a fost 
acceptată reorganizare a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu cotă majoritară de stat 
specializate în întreținerea drumurilor publice prin reducerea acestora de la 38 pînă șa 12 unități, reformă 
care trebuie să fie finalizată pînă la sfîrșitul anului 2012.
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          3. Analiza programelor de cheltuieli in domeniul dezvoltării transporturilor,  2013-2015 

        Probleme-cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 
Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

Indicatorii de monitorizare 
2013 2014 2015 

Programul ”DEZVOLTAREA TRANSPORTURILOR” cuprinde 4 subprograme: 01 ”Elaborare a politicii şi managementul în domeniul transporturilor și 
gospodăriei drumurilor”, 02 ”Dezvoltare a drumurilor”, 03 ”Dezvoltare a transportului naval”, 04 ”Servicii de transport auto” 

Subprogramul I. ”Elaborare a politicii şi managementul în domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor”.   Include instituţiile şi serviciile responsabile de 
elaborarea politicilor din domeniu şi monitorizarea implementării lor (Aparatul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor şi direcţiile transportului și 
gospodăriei drumurilor  din subordinea consiliilor raionale). 
Scopul principal al acestui subprogram constă în elaborarea politicilor şi administrarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale pentru realizarea obiectivelor 
care stau în faţa acestui sector. 
A. Probleme cheie 
 Insuficienţa cadrelor profesioniste în 

management capabile să elaboreze și să 
implementeze planuri şi strategii la nivel de 
ramură; 

 Nivel insuficient de armonizare a cadrului legal 
și normativ al RM cu cel al UE.  

B. Obiectivele de politici  
 Consolidarea capacităţilor de elaborare a 

politicilor strategice prin instruirea a 50% 
personal de nivel central şi local până în 2015;  

 Dezvoltarea cadrului legal adecvat pentru 
implementarea noilor tehnologii sustenabile în 
domeniul transportului; 

 Elaborarea anuală în perioada 2013-2015 a 36 
de documente de politici de înaltă calitate pentru 
armonizarea cadrului legislativ național la aquis-
ul European (potrivit Acordului de Asociere cu 
UE). 

 

A. Acţiuni curente 
 Instruiri în elaborarea politicilor, 

monitorizarea implementării lor şi 
evaluarea impactului; 

 Coordonarea programelor în domeniul 
transporturilor şi respectarea legislaţiei 
în ramura; 

 Ajustarea actelor normative și 
legislative; 

 Revizuirea documentelor de politici. 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă a resurselor  
C. Acţiuni noi identificate pentru anii 
2013-2015 
 Implementarea normelor salariale noi, 

prevăzute de legislaţie pentru angajaţii 
din sector. 

 

 
 

9733,3 

 
 

9956,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,9 

 
 

10396,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499,7 

 
 Numărul specialiștilor  de 

nivel central și local care au 
beneficiat de instruire: 62 
pers. 2013, 63 pers. 2014, 
63 pers. 2015;  

 43 acte legislative și 
normative promovate la 
inițiativa MTID și aprobate 
de Guvern, Parlament 
ajustate anual în perioada 
2013- 2015;  

 36 documente de politici 
revizuite și elaborate anual 
în perioada 2013-2015. 

 

Total pe subprogram 
 9733,3 10010,1 10896,0  
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        Probleme-cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 
Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

Indicatorii de monitorizare 
2013 2014 2015 

Subprogramul II. ”Dezvoltare a drumurilor”.  Acest subprogram include activitățile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (Fondul național de dezvoltare regională), Fondul Provocările Mileniului – Moldova, precum și direcțiilor de transport din subordinea 
autorităților publice locale ce țin de întreținerea, reparația și reconstrucția drumurilor publice naționale și locale.  
 
Scopul principal: Asigurarea dezvoltării și menținerii infrastructurii drumurilor publice în condiții de maximă siguranță. 
    
 A. Probleme cheie 
 Infrastructura drumurilor a devenit o acțiune 

prioritară pentru politicile de dezvoltare ce 
necesită eficientizarea realizării acesteia. 

 
     B. Obiectivele de politici 
 Reabilitarea drumurilor publice naționale la 

nivel de 33% către anul 2015 și locale la nivel 
de 16% către anul 2015;  

 Eficientizarea serviciilor de transport și sporirea 
calității acestora prin dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii de transport; 

 Diminuarea în anul 2015 a numărului de 
accidente rutiere cu 17,3 % în comparaţie față 
de 2636,0 în anul 2012. 

 

 

 

 

A. Acţiuni curente 
 Reabilitarea sectoarelor de drumuri 

publice naționale; 
 Reabilitarea sectoarelor de drumuri 

publice locale; 
 Reparația sectoarelor de drumuri publice 

naționale; 
 Reparația sectoarelor de drumuri publice 

locale; 
 Asigurarea continuității investițiilor 

capitale pe termen mediu și contribuirea 
la creșterea capacităților financiare ale 
autorităților locale, în special în vederea 
menținerii rețelelor locale de drumuri pct. 
167 din Planul de acțiuni al Guvernului 2012-2015 ;  

 Consolidarea capacităților Fondului 
rutier (pct. 168 din Planul de acțiuni al Guvernului 
2012-2015). 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă a resurselor 
 Promovarea parteneriatului public-privat 

în reabilitarea, modernizarea, construcția 
și menținerea infrastructurii de transport  
(pct. 169 din Planul de acțiuni al Guvernului 2012-
2015). 

 

 
 

1220983,0 
 
 
 

1079780,0 
 
 

 
 

1379476,4 
 
 
 

1151900,0 
 
 
 

 
 

1141523,4 
 
 
 
1201570,0 
 

 Lungimea sectoarelor 
reparate de drumuri publice 
naționale și locale: 8298 
km în perioada 2013-2015; 

 Lungimea sectoarelor 
reabilitate de drumuri 
publice naționale și locale: 
860 km în perioada 2013-
2015; 

  Starea drumurilor publice 
naționale (% din lungimea 
drumurilor publice 
naționale, 2015): 

- bună: 33% 
- mediocră: 47% 
- rea: 20%; 

  Numărul de accidente 
rutiere: 2180 cazuri – 2015; 

 Numărul deceselor ca 
urmare a accidentelor 
rutiere: 330 cazuri – 2015. 

 Cuantumul de 80 % din 
volumul total al accizelor la 
produse petroliere sunt 
destinate pentru crearea 
Fondului rutier  
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        Probleme-cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 
Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

Indicatorii de monitorizare 
2013 2014 2015 

Total pe subprogram  2300763,0 2531376,4 2343093,4  
Subprogramul III. ”Dezvoltare a transportului naval”.  Subprogramul  include activitățile instituțiilor subordonate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor  în domeniul dezvoltării transportului naval (IS ”Bacul Molovata”, IS ”portul Fluvial Ungheni”, IP ”Căpitănia portului Giurgiulești”). 
Scopul principal: Revitalizarea şi dezvoltarea transportului naval în Republica Moldova. 
 A. Probleme cheie 
 Insuficiența cadrului legislativ și necesitatea 

adaptării lui la rigorile UE și internaționale în 
domeniu; 

 Insuficiența controlului referitor la respectarea 
legislaţiei în domeniu (lipsa personalului 
calificat necesar pentru efectuarea acestuia); 

 Insuficienţa echipamentului, utilajului şi tehnicii 
necesare pentru întreținerea navigabilității pe 
apele interne; 

 Baza tehnico-materială învechită a obiectelor 
infrastructurii căilor navigabile interne. 

 
B. Obiectivele de politicii 
 Creșterea cu 10% a numărului de pasageri în 

transportul maritim internațional în anul 2015 
comparativ cu anul 2012; 

 Creșterea cu 72% veniturilor încasate de la 
înregistrarea navelor în anul 2015 față de anul 
2011; 

 Menținerea navigabilității pentru 558 km căi 
fluviale interne. 

 

A. Acţiuni curente 
 Crearea condiţiilor adecvate pentru  

activitatea întreprinderilor de ramură;  
 Amenajarea căilor navigabile interne de 

clasa IV pentru navigaţie (r. Prut, 
Nistru) de comun cu ţările vecine; 

 Întreprinderea unor acțiuni și elaborarea 
unor strategii care ar duce nemijlocit la 
atingerea obiectivelor, precum și 
asigurarea funcţionalităţii Portului de 
pasageri Giurgiuleşti. (pct. 173  din Planul de 
acțiuni al Guvernului 2012-2015) 

 Extinderea capacităților complexului 
portuar Giurgiulești pentru a crește 
volumul mărfurilor transportate și 
prelucrate (pct. 173  din Planul de acțiuni al 
Guvernului 2012-2015) 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă a resurselor: 
 
C. Acţiuni noi identificate pentru anii 
2013-2015: 
 Implementarea normelor salariale noi, 

prevăzute de legislaţie pentru angajaţii 
din sector. 

 
 

3076,6 
 

492,00 
 

4325,0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,5 

 
 

2842,4 
 

500,20 
 

4357,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

79,8 

 
 

2842,4 
 

500,20 
 

4304,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
146,1 

 

  Numărul de călători 
transportaţi prin 
intermediul Portului de 
pasageri Giurgiulești cu 
nave private, rute 
internaționale: 13,8 mii 
pasageri în perioada 2013-
2015; 

  Mărfuri transportate în 
comerț internațional pe 
coridorul Paneuropean VII 
(Dunărea) cu nave private, 
prin portul Giurgiulești: 
1305,0 mii tone în perioada 
2013-2015;  

 Mărfuri transportate (nave 
de stat): 225 mii tone în 
perioada 2013-2015; 

  Venituri încasate din 
înregistrarea navelor în 
registrul de Stat al Navelor 
al RM: 8700 mii lei în 
perioada 2013-2015; 

  Nave înregistrate in 
Registrul de Stat al RM: 
270 unități în perioada 
2013-2015. 
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        Probleme-cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 
Costurile acţiunilor pe ani  (mii lei ) 

Indicatorii de monitorizare 
2013 2014 2015 

 
Total pe subprogram 

  
7924,1 

 
7780,2 

 
7793,3 

 

Subprogramul IV. ”Servicii de transport auto”.  Subprogramul include instituţiile şi serviciile responsabile de dezvoltarea transportului auto (IP ”Agenția Națională 
Transport Auto” şi direcţiile transportului și gospodăriei drumurilor  din subordinea consiliilor raionale). 
Scopul subprogramului: Asigurarea dezvoltării transportului auto. 
  A. Probleme cheie 
 Starea tehnică învechită a mijloacelor de 

transport care circulă pe drumurile naționale; 
 Lipsa sistemelor de monitorizare automatizată a 

traficului; 
 Deficiențe cu optimizarea rețelei de transport 

auto de călători; 
 Dificultăți la eliberarea actelor și autorizațiilor. 

 
B. Obiectivele de politici: 
 Optimizarea reţelei de transport auto de călători 

prin creșterea suportului acordat agenților 
economici și implementării sistemelor 
automatizate de monitorizare a traficului; 

 Monitorizarea activităţii staţiilor de testare și 
sporirea gradului de acoperire a raioanelor până 
la 97% în anul 2015;  

 Sporirea încasărilor de la autorizațiile eliberate 
cu 7% în anul 2015 față de anul 2012. 

   A. Acţiuni curente 
 Amplasarea sistemelor automatizate de 

supraveghere a traficului rutier pe 
drumurile naționale 

 Dotarea unităților de poliție cu aparate 
etilotest cu memorie fiscală și 
imprimantă portabilă  

 Dotarea poliției rutiere cu laborator 
mobil de verificare a calității lucrărilor    

 Elaborarea actelor normative în 
domeniul transporturilor  (pct. 170 din Planul 
de acțiuni al Guvernului 2012-2015 )  

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă a resurselor 
 
C. Acţiuni noi identificate pentru anii 
2013-2015: 
 Eficientizarea procesului de 

monitorizare a traficului rutier prin 
implementarea tehnologiilor 
informaționale. 
Implementarea normelor salariale noi, 
prevăzute de legislaţie pentru angajaţii 
din sector. 

 
3330,7 

 
 
 
 
 
 
 

873,9 
 
 

160,0 

 
3245,8 

 
 
 
 
 
 
 

1 047,6 
 
 

423,3 
 

 
3297,9 

 
 
 
 
 
 
 

1053,6 
 

 
796,0 

 
 Gradul de acoperire a 

raioanelor cu stații de 
testări 97% în 2015; 

 Venituri încasate de la 
eliberarea autorizații 
CEMT, Interpus și 
autorizații unitare cca. 
128500.0 mii lei în 
perioada 2013-2015; 

 Autorizaţii multilaterale 
CEMT eliberate: 3900 
unități în perioada 2013-
2015; 

 Cartele pentru tahografele 
digitale eliberate: cca. 8600 
unități în perioada 2013-
2015; 

 Stații de testare funcționale: 
67 unități în 2015; 

 Carnete Interpus eliberate: 
cca. 1450 unități în 
perioada 2013-2015. 

 

Total pe subprogram  4364,6 4716,7 5147,5  
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4.Distribuirea alocărilor de resurse pe programe/subprograme de cheltuieli în domeniul dezvoltării transporturilor, pe anii 2011-2015 
 

Denumirea programului 
Total cheltuieli publice  (mii lei) Costurile acțiunilor pe ani (mii lei) 

Ponderea fiecărui program în suma 
totală a cheltuielilor din sector (%) 

2011 executat  2012 aprobat  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Subprogramul I ”Elaborare a politicii şi 
managementul în domeniul transporturilor și 
gospodăriei drumurilor”  

7 309,1 8107,1 9733,3 10010,1 10896,0 0,4 0,4 0,5 

Subprogramul II ”Dezvoltare a drumurilor”  1 183 757,3 2 200 182,6 2300763,0 2531376,4 2343093,4 99,1 99,1 99,0 

Subprogramul III ”Dezvoltare a transportului 
naval”  

23 484,6 7 195,1 7924,1 7780,2 7793,3 0,3 0,3 0,3 

Subprogramul IV ”Servicii de transport auto”  
254 620,1 92 213,7 4364,6 4716,7 5147,5 0,2 0,2 0,2 

Total pe program 1 469 171,1 2 307 698,5 2322785,0 2553883,4 2366930,2 100,0 100,0 100,0 
Finanţat de la:         
Bugetul de stat total 1 063 569,0 2 101 328,5 2122993,5 2346478,3 2151865,0 91,4 91,9 90,9 
inclusiv:         
cheltuieli de bază 858116,8 1 214 395,9 1165158,5 1249732,2 1364306,4 54.9 53.3 63.4 
fonduri şi mijloace speciale 3426,8 4 385,3 4463,5 4 545,6 4 558,7 0.2 0.2 0.2 

proiecte investiţionale finanţate din surse externe 202025,4 882 547,3 953371,5 1092200,5 782999,9 44.9 46.5 36.4 

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 405 602,1 206 370,0 199791,5 207405,1 215065,2 8.6 8.1 9.1 

 
Total pe program  1 469 171,1      2 307 698,5    2322785,0     2553883,4  2366930,2   100,0 100,0  100,0  

Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale - Gherasim Boris, viceministru, Ministerul Transporturilor şi infrastructurii drumurilor 


