
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E   
 

nr.          din 29 ianuarie 2020 

Chișinău 
 

 

 

Pentru aprobarea Planului de acțiuni privind  

siguranța rutieră pentru anii 2020-2021  

--------------------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 5 lit. b) din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului 

rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21,  

art. 6), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021 

(se anexează). 

2. Ministerele și alte autorităţi administrative centrale:  

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea în termenele stabilite a 

Planului de acţiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021; 

2) vor prezenta trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, Ministerului 

Economiei și Infrastructurii informaţia despre realizarea Planului de acţiuni 

nominalizat, la adresa secretariat@mei.gov.md. 

3. Cheltuielile aferente implementării Planului de acțiuni menționat vor fi 

suportate din contul și în limitele bugetului anual aprobat autorităților/instituțiilor 

publice implicate, precum și din alte surse conform legislației. 

4. Ministerul Economiei și Infrastructurii va prezenta Guvernului, anual, până 

la data de 31 ianuarie, raportul privind nivelul de realizare a Planului de acţiuni 

indicat.  

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Economiei și Infrastructurii.  

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 
 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu  

mailto:secretariat@mei.gov.md
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                 Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.       /2020 

 

PLAN DE ACŢIUNI  

privind siguranţa rutieră pentru anii 2020-2021  

 

Nr. 

crt. 
Acțiuni 

Termen 

de 

realizare 

Instituţii responsabile 
Indicatori de 

progres 
Surse de finanţare Costuri 

 

1 2 3 4 5 6 7 

OBIECTIV GENERAL.  Îmbunătăţirea siguranţei traficului rutier 

Obiectivul 1. Constituirea unei baze din punct de vedere strategic şi instituţional 

1. Instituirea unei platforme de 

comunicare în domeniul 

siguranței rutiere 

Trimestrul 

I, 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne; 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale;  

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;  

Cancelaria de Stat; 

autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelul al 

doilea; mediul academic; 

ONG-urile de profil 

Platformă 

instituită şi 

funcţională 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate  

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

2. Elaborarea proiectului de lege 

privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura 

rutieră (art. 8 lit. m) din Legea  

nr. 131/2007 privind siguranța 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege 

aprobat  

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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traficului rutier) 

3. Asigurarea funcţionalităţii 

comisiilor de siguranță rutieră în 

unitățile administrativ-teritoriale 

de nivelul al doilea  

Trimestrul 

III, 2020 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei publice locale 

de nivelul al doilea 

Număr de 

şedinţe ale 

comisiilor de 

siguranță rutieră 

organizate 

Bugetele locale 

 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

4. Îmbunătățirea evaluării medicale 

și psihologice (art. 9 lit. a) și  

art. 10 lit. f) din Legea nr. 

131/2007 privind siguranța 

traficului rutier): 

a) a candidaților pentru obținerea 

permisului de conducere auto; 

b) a persoanelor cu dizabilități 

care  participă la siguranța 

circulației     

Trimestrul 

II, 2020 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale 

Număr de acte 

normative 

elaborate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

5. Îmbunătățirea sistemului de 

management integrat al acțiunilor 

instituțiilor specializate de 

intervenție în cazul accidentelor 

rutiere: 

a) îmbunătățirea dotării 

serviciilor de urgență cu 

autospeciale pentru          

descarcerare, ambulanțe;  

b) adoptarea sistemului MAIS –

Scala Maximum Abreviată a 

Leziunilor 

c)  

Trimestrul 

III, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Sistem de 

management 

integrat 

funcțional; 

parc rulant 

modernizat; 

Scala Maximum 

Abreviată a 

Leziunilor 

adoptată 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv: 

 

 

a) 10,0 mil. lei 
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6. Îmbunătățirea capacității de 

cercetare la locul accidentului, 

inclusiv a infrastructurii sub 

aspect ingineresc, prin dotări cu 

echipament tehnic performant și 

ajustarea metodelor destinate 

cercetării accidentelor rutiere 

(art. 8 lit. m) din Legea  

nr. 131/2007 privind siguranța 

traficului rutier) 

Trimestrul 

II, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; 

mediul academic 

Regulament 

aprobat;  

echipament 

procurat; 

metode de 

cercetare 

ajustate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 1,5 mil. 

lei  – contribuția 

statului la investițiile 

străine 

 

7. Organizarea campaniilor de 

control în trafic orientate spre 

prevenirea accidentelor rutiere 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Agenția Națională 

Transport Auto 

Număr de 

campanii de 

control realizate 

anual în traficul 

rutier;  

număr de 

abateri de la 

prevederile 

legislaţiei 

rutiere 

documentate 

anual 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

8. Consolidarea capacităților 

instituționale ale Poliției de 

constatare a abaterilor din 

domeniul transporturilor și/sau al 

circulației rutiere 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Echipament 

procurat (radare, 

unități mobile 

de supraveghere 

a traficului, 

etiloteste)  

Bugetul autorităţii 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 3,0 mil. 

lei – contribuția statului 

la investițiile străine 

9. Identificarea oportunităților de Trimestrul Ministerul Afacerilor Număr de Bugetul de stat; În limitele bugetelor 



6 

 

Y:\006\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\19919\19919-redactat-ro.docx 

1 2 3 4 5 6 7 

construire a infrastructurii 

necesare dezvoltării autosportului 

și motociclismului 

II, 2021 Interne; 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;  

Ministerul Finanțelor  

proiecte 

identificate și 

implementate  

fonduri externe şi 

alte surse conform 

legislaţiei 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 3,0 mil. 

lei –  contribuția 

statului la investițiile 

străine 

10. Aplicarea principiilor și 

tehnicilor „Community policing” 

în scopul optimizării 

perfecționării cunoștințelor, 

precum și a competențelor 

practice ale șoferilor cu 

experiență 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

ONG-urile de profil 

Minimum 45 de 

instruiri 

realizate anual; 

număr de 

persoane 

instruite anual 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

11. Elaborarea unui plan de 

îmbunătățire a cercetării în 

domeniul siguranței rutiere  

Trimestrul 

III, 2020 

 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului; 

Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale; 

organizațiile de drept public 

din domeniile cercetării și 

inovării 

Plan elaborat și 

aprobat 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate  

Obiectivul 2. Întărirea controlului asupra aplicării normelor rutiere 

12. Cercetarea sociologică a 

impactului legislației existente 

asupra siguranței rutiere, 

cercetarea comparată a legislației 

Trimestrul 

III, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; 

mediul academic; ONG-

Analiză 

efectuată 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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europene din domeniu, a 

metodelor de comunicare și de 

respectare a normelor de 

siguranță rutieră 

urile de profil 

13. Îmbunătățirea capacității de 

supraveghere și control al 

respectării legislaţiei prin 

intermediul sistemelor 

automatizate de constatare a 

abaterilor din domeniul 

transporturilor și/sau al circulației 

rutiere 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii 

Sisteme 

automatizate de 

constatare a 

abaterilor 

funcționale; 

cadru normativ 

de aplicare a 

acestora 

elaborat și 

aprobat; 

personal instruit 

și atestat anual;  

abateri 

documentate; 

sancțiuni 

aplicate și 

executate anual 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 0,5 mil. 

lei – contribuția statului 

la investițiile străine 

14. Încasarea amenzilor 

contravenționale și scăderea 

costurilor administrative de 

procesare a contravențiilor: 

a) legiferarea principiului      

„răspunderii obiective”, în   cazul 

contravențiilor constatate prin 

sisteme automate;  

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2020 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Finanțelor 

Serviciul public 

on-line pentru 

plata amenzilor 

contravenționale 

funcțional 

 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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b) îmbunătățirea serviciului     

public on-line ce va permite  

utilizatorilor plata amenzilor 

contravenționale 

Trimestrul 

IV, 2020 

15. Dezvoltarea sistemului 

automatizat de supraveghere a 

circulației rutiere 

Trimestrul 

IV, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei publice locale 

Număr de 

unități mobile și 

fixe de 

supraveghere a 

circulației 

rutiere instalate 

și funcționale 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 5,0 mil. 

lei –  contribuția 

statului la investițiile 

străine 

16. Ajustarea cadrului normativ în 

vederea implementării  normelor 

CADaS (Common Accident Data 

System)  

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii  

Număr de acte 

normative 

elaborate şi 

aprobate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

17. Revizuirea procedurilor standard 

de operare pentru angajații 

Inspectoratului național de 

patrulare în vederea opririi 

autovehiculelor și motocicletelor 

în trafic: 

- stabilirea mecanismului de 

reglementare a acțiunilor de 

aplicare a legislației de către 

subdiviziunile responsabile de 

domeniul circulației rutiere ale 

Poliției  

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne; mediul academic; 

ONG-urile de profil 

Standard de 

operare tactic 

elaborat 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

18. Dezvoltarea şi asigurarea 

funcționalității sistemului unic de 

Trimestrul  

II, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Sistem 

informațional 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 
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colectare, analiză a datelor și 

diseminare a statisticilor în 

domeniul siguranței rutiere, 

precum şi interconectarea 

acestuia cu alte sisteme 

informaționale de stat, conform 

cerințelor Sistemului european de 

date CADaS  

Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale;  

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Agenția Servicii Publice;  

Biroul Național de Statistică 

dezvoltat și 

funcțional 

fonduri externe vizate, inclusiv 1,0 mil. 

lei  – contribuția 

statului la investițiile 

străine 

19. Colectarea și înregistrarea datelor 

referitoare la accidentele rutiere 

conform Sistemului european de 

date CADaS 

Trimestrul 

IV, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii 

Număr de fișe 

de înregistrare a 

accidentelor 

aprobate 

conform 

Sistemului 

european de 

date CADaS 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

20. Colectarea informaţiei şi datelor 

factologice în vederea 

monitorizării impactului 

intervențiilor în materie de 

siguranță rutieră        

Trimestrul 

I, 2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Întreprinderea de 

Stat „Administrația de Stat 

a Drumurilor” 

Raport elaborat 

și publicat pe 

paginile web 

oficiale 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

21. Îmbunătățirea instrumentelor 

aplicate pentru analiza de risc 

(încrucișată) a datelor despre 

accidentele rutiere  

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii; 

mediul  academic;  

instituțiile de cercetare   

Număr de 

instrumente 

ajustate  

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate  

22. Elaborarea rapoartelor anuale în 

baza analizei de risc 

Trimestrul 

I, 2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Raport elaborat 

și publicat pe 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 
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(încrucișate), pentru o mai bună 

înțelegere a cauzelor accidentelor 

de circulație 

Economiei şi Infrastructurii; 

mediul  academic;  

instituțiile de cercetare   

paginile web 

oficiale 

fonduri externe vizate 

23. Elaborarea unei versiuni noi a 

serviciului web care asigură 

evidența restricțiilor și schimbul 

informațional automatizat între 

Serviciul tehnologii 

informaționale al Ministerului 

Afacerilor Interne și Agenția 

Servicii Publice, la 

compartimentul restricțiilor cu 

caracter contravențional și penal 

asupra dreptului de a conduce, 

deținut de către persoane 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Agenția Servicii 

Publice; Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

Serviciu web 

actualizat 

 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

24. Automatizarea evidenței 

adeverințelor medicale a 

conducătorilor de vehicule și a 

candidaților pentru obținerea 

permisului de conducere 

eliberate, integrată în SIA 

„Registrul de stat al 

conducătorilor de vehicule” 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale; 

Agenția Servicii Publice 

 

Serviciu 

automatizat și 

integrat în SIA 

„Registrul de 

stat a 

conducătorilor 

de vehicule” 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

Obiectivul 3. Dezvoltarea şi educarea comportamentului participanţilor la trafic  

25. Elaborarea modulelor pentru 

programele universitare, 

postuniversitare și de formare 

profesională continuă în 

domeniul siguranței rutiere 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;   

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii; 

Programe 

elaborate și 

acreditate; 

număr de 

persoane 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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pentru: 

a) cercetarea și reconstituirea 

faptelor la faţa locului a 

accidentului rutier; 

b) psihologia transporturilor 

instituțiile prestatoare de 

servicii de formare 

instruite 

26. Îmbunătățirea practicii judiciare 

prin introducerea în programele 

de pregătire a magistraților a 

unor tematici generale, necesare 

unei înțelegeri corecte a 

aspectelor ce țin de accidentele 

rutiere și care nu aparțin 

domeniului juridic 

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;   

Ministerul Afacerilor 

Interne în parteneriat cu 

Institutul Național al 

Justiției 

Număr de 

programe 

actualizate 

 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

27. Actualizarea conținuturilor 

curriculare și a celor 

extracurriculare în domeniul 

securității rutiere din instituțiile 

de învățământ  

Trimestrul 

IV, 2020 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; ONG-urile de profil  

Număr de 

programe de 

instruire 

actualizate; 

număr de 

materiale 

didactice 

ilustrative şi 

vizual-auditive 

elaborate  

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

28. Desfășurarea campaniilor 

publicitare de sensibilizare a 

opiniei publice privind riscurile 

accidentelor rutiere și educarea 

unui comportament corect în 

trafic 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Instituția publică națională a 

audiovizualului  Compania 

Număr de 

campanii de 

informare 

realizate anual;  

spoturi realizate 

și difuzate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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„Teleradio-Moldova”; 

ONG-urile de profil 

anual; 

emisiuni de 

radio și 

televiziune 

realizate anual; 

articole 

publicate anual 

în presă  

29. Organizarea și desfășurarea 

forumurilor, simpozioanelor și 

conferințelor naționale privind 

siguranța circulației rutiere 

2020-

2021 

Ministerul Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Educaţiei, Culturii și 

Cercetării;  

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; mediul  

academic; instituțiile de 

cercetare; ONG-urile de 

profil  

Număr de 

forumuri, 

simpozioane și 

conferințe 

organizate 

anual;  

număr de 

participanţi  

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

30. Îmbunătățirea calității instruirii 

oferite de școlile auto și de 

centrele de pregătire și 

perfecționare profesională a 

personalului din domeniul 

transporturilor rutiere prin 

dezvoltarea unui sistem 

informațional de monitorizare 

Trimestrul 

IV, 2021 

Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Agenția Națională 

de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare;  

Agenția Servicii Publice; 

Agenția Națională 

Transport Auto; școlile 

auto; centrele de instruire 

Sistem de 

monitorizare 

funcțional 

 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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din domeniu  
Obiectivul 4. Protecţia celor mai vulnerabili participanţi la trafic – pietoni, copii şi biciclişti  

31. Elaborarea și implementarea 

proiectelor-pilot privind 

amenajarea pistelor pentru 

pietoni şi biciclişti, inclusiv a 

bunelor practici 

2020-

2021 

Autorităţile administraţiei 

publice locale; Ministerul 

Economiei şi Infrastructurii; 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

Număr de 

proiecte-pilot 

elaborate și 

implementate 

anual 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

2021 – 0,2 mil. lei – 

contribuția statului la 

investițiile străine 

32. Identificarea, cercetarea şi 

reabilitarea sectoarelor cu risc 

sporit de producere a accidentelor 

rutiere cu implicarea bicicliştilor, 

conducătorilor de scutere, 

pietonilor, inclusiv a copiilor 

2020-

2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei publice locale 

Diminuarea cu 

25% a 

numărului de 

accidente pe 

sectoarele cu 

risc sporit 

identificate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetul de stat; 

bugetele locale; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

2021 – 0,3 mil. lei – 

contribuția statului la 

investițiile străine 

33. Realizarea amenajărilor speciale 

destinate participanților 

vulnerabili la trafic:          

a) introducerea cerinței de 

separare a utilizatorilor de drum 

motorizați de bicicliști și pietoni 

la proiectarea infrastructurilor noi 

și la reamenajarea celor existente; 

b) implementarea măsurilor de 

infrastructură pentru protejarea 

participanţilor vulnerabili la 

trafic  

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii; 

autorităţile administraţiei 

publice locale; Ministerul 

Afacerilor Interne  

Număr de 

proiecte-pilot 

realizate; marcaj 

rutier aplicat 

(km liniari); 

număr de 

indicatoare 

rutiere instalate; 

lungimea 

parapetului de 

protecție instalat 

(km liniari);  

număr de 

semafoare 

Bugetul de stat; 

bugetele locale; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

 

 

 

 

b) 2021 – 1,0 mil. lei – 

contribuția statului la 

investițiile străine 
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instalate;  

suprafața 

pavajului tactil 

aplicat  (m2); 

iluminat stradal 

asigurat; 

număr de insule 

de refugiu 

pentru pietoni 

create 

34. Îmbunătățirea trecerilor pentru 

pietoni din mediul urban și rural 

în baza bunelor practici 

 

2020-

2021 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Întreprinderea de 

Stat „Administrația de Stat 

a Drumurilor”; autorităţile 

administraţiei publice locale  

100 de treceri 

modernizate 

anual 

Bugetul de stat; 

bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetele locale; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

2021 – 1,0 mil. lei –

contribuția statului la 

investițiile străine 

Obiectivul 5. Asigurarea unei infrastructuri rutiere sigure  

35. Îmbunătățirea managementului 

siguranței infrastructurii rutiere 

prin (art. 8 lit. h) și m) din Legea 

nr. 131/2007 privind siguranța 

traficului rutier):   

a) analiza, prioritizarea și     

actualizarea principalelor    

standarde și normative de 

construcție a drumurilor; 

b) elaborarea Ghidului de 

analiză, investigare, tratare și 

 

 

2020-

2021 

 

Trimestrul 

II, 2020 

 

 

Trimestrul 

III, 2020 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Institutul de Standardizare 

din Moldova 

  

Număr de 

proiecte de 

standarde și 

reglementări 

tehnice 

elaborate şi 

aprobate; 

norme 

metodologice  

ajustate; număr 

de „puncte 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetul de stat; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

 

 

 

 

 

b) 0,4 mil. lei – în 

limitele bugetului 
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evaluare a accidentelor rutiere 

pentru inginerii de drumuri;  

c) elaborarea unui manual de 

siguranță rutieră cu cele mai bune 

practici legate de proiectare și 

construcție a drumurilor și de 

amenajare a zonelor adiacente 

drumului, inclusiv prevederea 

unor facilități aferente 

infrastructurilor fizice asociate 

rețelelor de comunicații 

electronice în bandă largă; 

d) elaborarea unui ghid practic 

pentru efectuarea auditului și 

inspecției de siguranță rutieră; 

e) îmbunătățirea normelor 

metodologice privind condițiile 

de închidere a circulației şi 

instituire a restricţiilor de 

circulaţie în vederea executării de 

lucrări în zona drumului public 

şi/sau pentru protejarea drumului 

 

 

Trimestrul 

IV, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2021 

 

 

negre” 

eliminate; 

manual de 

siguranță rutieră 

elaborat; 

număr de 

ghiduri 

elaborate 

 

pentru anul 2020 

 

 

 

c) 0,3 mil. lei – în 

limitele bugetului 

pentru anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 0,3 mil. lei – în 

limitele bugetului 

pentru anul 2020 

 

 

 

36. Examinarea stării drumurilor şi a 

condiţiilor de siguranţă rutieră 

Semestrial Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei publice locale 

2 rapoarte 

elaborate; 

număr de 

recomandări 

implementate  

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

37. Identificarea, examinarea şi 

eliminarea sectoarelor de 

2020-

2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Număr de 

sectoare 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 
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concentrare a accidentelor rutiere 

(„puncte negre”) pe drumurile 

publice 

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei publice locale 

identificate și 

amenajate anual 

bugetul de stat; 

fonduri externe 

vizate 

 

38. Elaborarea şi implementarea 

proiectelor  de reparație, 

modernizare și construcție a 

infrastructurii drumurilor, 

inclusiv în localităţi, în 

conformitate cu documentele 

strategice de dezvoltare 

2020-

2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii; autorităţile 

administraţiei  publice 

locale 

Număr de studii 

de fezabilitate 

efectuate;  

număr de 

proiecte tehnice 

elaborate; 

lungimea 

drumurilor 

reparate, 

modernizate 

și/sau construite 

anual (km) 

Bugetul de stat; 

bugetele locale, 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate  

39. Elaborarea proiectelor-pilot 

privind implementarea sistemelor 

de transport inteligente 

Trimestrul 

IV, 2021  

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; autorităţile 

administraţiei  publice 

locale; ONG-uri 

Număr de 

proiecte-pilot 

elaborate și 

implementate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 200 mii 

lei – contribuția statului 

la investițiile străine 

40. Identificarea și iluminarea 

trecerilor pentru pietoni pe 

drumurile publice 

2020-

2021 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Întreprinderea de Stat 

„Administrația de Stat a 

Drumurilor”; autorităţile 

administraţiei publice locale 

  

Număr de 

treceri pentru 

pietoni 

identificate și 

iluminate anual 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetul de stat; 

fonduri externe 

2020 – 1,4 mil. lei  

(în limitele bugetului 

pentru anul 2020); 

2021 – 3,0 mil. lei  

(în limitele bugetului 

pentru anul 2021) 
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41. Îmbunătățirea managementului 

vitezei în localități lineare, prin 

implementarea măsurilor de 

calmare a traficului rutier  

2020-

2021 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Întreprinderea de Stat 

„Administrația de Stat a 

Drumurilor”; autorităţile 

administraţiei publice locale 

Trafic rutier 

îmbunătăţit în 5 

localități liniare 

anual 

Bugetul de stat; 

bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetele locale; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

2021 – 2,0 mil. lei (în 

limitele bugetului pe 

anul 2021) 

42. Îmbunătățirea siguranței rutiere a 

intersecțiilor drumurilor publice 

 

2020-

2021 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Întreprinderea de 

Stat „Administrația de Stat 

a Drumurilor”; autorităţile 

administraţiei  publice 

locale 

30 de intersecții 

pe an în 

intravilan și 

20 de intersecții 

pe an în 

extravilan 

amenajate 

Bugetul de stat; 

bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

bugetele locale; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

 

2021 – 5,0 mil. lei (în 

limitele bugetului 

aprobat) 

43. Controlul îmbunătățirii siguranței 

drumurilor publice și 

sancționarea administratorilor/ 

executanților de lucrări la 

drumuri pentru nerespectarea 

prevederilor legale 

2020-

2021 

Ministerul Afacerilor 

Interne; Întreprinderea de 

Stat „Administrația de Stat 

a Drumurilor”; autorităţile 

administraţiei publice locale 

Număr de cazuri 

privind 

neregulile 

admise 

documentate 

anual; 

număr de 

sancționări 

aplicate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

44. Determinarea, revizuirea și 

îmbunătățirea utilizării costurilor 

sociale ale accidentelor rutiere: 

a) inițierea cercetării pentru   

cuantificarea costurilor      

 

 

 

 

Trimestrul 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Sănătăţii, Muncii și 

Analiză 

efectuată;  

costuri sociale 

ale accidentelor 

rutiere estimate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 
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accidentelor rutiere și  

fatalităților în funcție de  

gravitate și evaluarea amplorii 

pierderilor anuale suportate de 

economia națională; 

b) aplicarea analizelor cost-

beneficiu pentru a clasifica și a 

selecta cele mai rentabile     

intervenții de siguranță  

III, 2020 

 

 

 

 

Trimestrul 

II, 2021 

Protecției Sociale; mediul  

academic; instituțiile de 

cercetare   

Obiectivul 6.  Reducerea gradului de severitate şi a consecinţelor accidentelor rutiere 

45. Elaborarea și implementarea 

sistemului de omologare şi 

certificare a vehiculelor (art. 8 lit. 

d) din Legea nr. 131/2007 privind 

siguranța traficului rutier) 

Trimestrul 

I, 2021 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Număr de acte 

normative 

elaborate și 

aprobate; 

sistem de 

omologare şi 

certificare 

funcţional 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate 

46. Creșterea siguranței rutiere prin 

îmbunătățirea stării tehnice a 

autovehiculelor (art. 8 lit. m) din 

Legea nr. 131/2007 privind 

siguranța traficului rutier): 

a) actualizarea legislației 

referitoare la inspecția tehnică 

periodică; 

b) monitorizarea stațiilor de 

inspecție tehnică periodică   

 

 

 

Trimestrul 

IV, 2021 

 

 

Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii;  

Agenția Națională 

Transport Auto 

Regulament 

elaborat și 

aprobat; 

număr de stații 

monitorizate; 

număr de 

sesizări 

înaintate 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate  

 

47. Organizarea instruirilor în Trimestrul Ministerul Sănătăţii, Muncii Număr de Bugetul autorităţilor În limitele bugetelor 
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vederea creşterii calităţii 

serviciilor de urgenţă şi post-

traumatice („ora de aur”) pentru 

personalul medico-sanitar din 

cadrul serviciului de asistență 

medicală urgentă prespitalicească 

și spitalicească în acordarea 

asistenței medicale victimelor 

accidentelor rutiere 

III, 2020 

 

și Protecției Sociale;  

Ministerul Afacerilor 

Interne; Ministerul 

Economiei și Infrastructurii  

instruiri 

efectuate; 

număr de 

personal 

medico-sanitar 

instruit  

publice vizate; 

fonduri externe 

autorităţilor publice 

vizate 

48. Consolidarea capacităților 

instituționale în vederea 

asigurării serviciilor de urgenţă şi 

posttraumatice 

2020-

2021 

Ministerul Sănătăţii, Muncii 

și Protecției Sociale;  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Parc rulant 

modernizat și 

dotat cu 

echipament 

unitar 

Bugetul autorităţilor 

publice vizate; 

fonduri externe 

În limitele bugetelor 

autorităţilor publice 

vizate, inclusiv 

2021 – 1,0 mil. lei – 

contribuția statului la 

investițiile străine 

 



I

NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotdrdrii Guvemului pentru

aprobarea Planului de acliuni privind siguranla rutierE
pentru anii 2020-2021

Denumirea autorului 9i, dupi caz, a pA rtiqpSqfilo r la elabora rea proiectului
Proiectul este elaboral de Ministerul Economiei qi Infiastructurii

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalitifile urmirite

Adunarea Generald a ONU, la 02 martie 2010, a lansat inifiativa "Deceniul mondial
pentru siguranfd rutierd 20ll - 2020*, care are drept scop reducerea cu 50ok a deceselor
cauzate de accidentele rutiere. Astf'el. Republica Moldova si-a asumat angajamentul sd

reducd numdrul persoanelor decedate cu 50% in anul 2020 ta![ de anul 2010.
in anul 201 8, Republica Moldova qi-a asumat urmdtoarele angajamente:
New York, SUA, 14,04.2018 in cadrul Reuniunii Adunirii Generale a ONU privind

siguran[a rutierd (Re]eaua Global[ a Legislatorilor in domeniul siguranfei rutiere -

acttalizarea Manif'estului pentru siguranta rutierd gi activitdfi pentru 2018): privind crearea
baze de date referitoare la estimarea sectoarelor de drum cu risc sporit de accidente;

Ljubljana, Slovenia, 25.04.2018, in cadrul reuniunii miniEtrilor de transport a fost
licutd public Declaralia pri'"'ind siguranla rutierd a lArilor din cadrul Parteneriatului estic: (a)

adoptarea viziunii zero, (b) imbunitdlirea calithlii colectdrii sistematice si consolidate a

datelor despre persoanele decedate $i vdt[mate in accidentele rutiere, inclusiv ajustarea bazei

de date la sistemul CADaS, (c) linanfarea politicilor gi programelor in domeniul siguran]ei
rutiere, (d) imbundtdfirea siguranlei participanlilor vulnerabili la trafic, (e) imbundtdfirea
comportamentul participan[ilor la trafic prin intermediul educa[iei qi pregitirii continuie.

Biroul exccutiv al Consiliului nalional pentru securitatea circulaliei rutiere in comun cu

Ministcrul Econonriei qi I nfiastructurii, Ministerul Afacerilor Interne qi Ministerul Educafiei,
Culturii ;i Cercctdrii au elaborat proiectul Planului de acliuni privind siguranta rutierA pentru

anii 2020-2021 .

Pct. 6 din procesul-verbal nr. l2-14-148 al gedinlei Consiliului nalional pentru
securitatea circulaliei rutiere din 27.12.2018 prevede definitivarea Ei prezentarea, in ordinea
stabilitd, spre aprobare a proiectului de hotirire a Guvemului pentru aprobarea Planului de

acIiuni nominalizat.
Aprobarea proiectului de hotdrirc a Guvernului in cauzh va contribui la onorarea

angajamentelor asumate, irnbundtdlirea siguranlei rutiere pe drumurile publice, atingerea
obiectivelor trasate, f'acilitarea accesdrii programelor internalionale de finanfare qi/sau de
asistenld tehnicd pentru consolidarea sistemului de siguranld rutierd la nivel nalional.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea lcgislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaliei Uniunii Europene.

4, Principalele prevederi ale proiectului 9i evidenfierea elementelor noi

Proiectul iniliat are drept scop aprobarea Planului de ac{iuni privind siguran}a rutier[,
inclusiv:



- ajustarea bazei d
- implementarea a

pietoni pe drumurile
(v) imbunitifirea calitaIii

publice. (iv) el

ingrijirii de urgen

e date privind accidentele rutiere la sistemul de date CADaS.
uditului siguranfei rutiere la nivel na[ional,

- dezvoltarea sistemului automatizat de supraveghere a circulaJiei rutiere,
- identificarea, examinarea $i reconstructia sectoarelor de concentrare a accidentelor rutiere

("puncte negre") pe drumurile publice,
- implementarea sistemelor de transport inteligente,
- imbundtd[irea cercetarii, dezvoltArii qi translerului de cunogtinle,
- aplicarea principiilor $i tehnicilor ''Community policing".
- imbundtif irea managementului vitezei in localitigi lineare, siguranlei rutiere a

intersec iilor drumurilor ublicc.
5, Fundamenta rea econo mico-fin an cia ri

In calitate de surse de finantare a Planului de acfiuni nominalizat au fost identificate:
bugetul de stat. bugetele autorita{ilor publice vizate, fonduri externe. Astfel. cheltuielile
aferente implementdrii Planului de acliuni vor fi suportate de cltre autoritd(ile/institutiile
publice responsabile. din contul gi in limita bugetului anual aprobat, precum Ei din alte surse
conform legislaliei. Pentru proiectele din domeniul siguranlei rutiere, conform proiectului
legii bugetului de stat pentru anul 2020, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 57412019 si
adoptat de cdtre Parlament in prima lecturd, la data de o5.l2.2olg, pentru Ministerul
Economiei gi Intiastructurii au fbst prevdzute pentru anul 20zo - lo 000 mii lei gi, respectir .
pentru anul 2021 - \5 000 mii lei.

La nivel local, autoritdlile administratiei publice locale, din contul si din limita
bugetului anual. vor asigura realizarea activitatilor, reiegind din competentele proprii.

Finanfarea ac]iunilor propuse va contribui la: (i) implementarea mf,surilor de
infrastructurtr in vederea protejdrii participanlilor vulnerabili la trafic, (ii) dezvoltarea
sistemului automatizat de supraveghere a circulafiei rutiere, (iii) iluminarea trecerilor de

aborarea gi implementarea proiectelor pilot,
1d gi traumelor ("golden hour") etc.

Urmare aproblrii prezentului proiect de hotdrire
modificarea altor acte normative.

de Guvern nu va fi necesari

7. Avizarea gi consultarea publici a proiectului

Anunlul privind inilierea procesului de elaborare a proiectului de hotdrdre a Guvemului
pentru aprobarea Planului de ac;iuni privind siguranla rutiera pentru anii 2020-2021 a fost
plasat pe pagina web a Ministerului Economiei qi Infiashucturii !.ww.mei.gov.md
(director.iul "Transparenla decizionalh,'
publice"). confbrm prevederilor [.egii
decizional.

compartimentul "Anunfuri privind consultirile
nr. 23912008 privind transparenla in procesul

odul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare6.M

fi t'efi trx rt Ze na c1r oru e dnpe c a1u a d ac Cp cn ru aN 0 aln
An ruo t'a rIo tI s ean eazaxp p )

ti ilioC n9 cS tta rla e x e rtize ed oc tn n b tap tep
roP e tulc un caro Sil oc a onTl n IZ fcll a c S a t1p it o an c c u e S a atr UTE o ngr pe

8. Constatlrile expertizei an tico ru tie
Proiectul a fbst supus

Uniun ii



10. Constatlrile rtizei uridice
Proiectul a fost s expertizei uri dice (avizele se anexeazd)
I l, Constatirile altor e rtize
Proiectul nu cade sub incidenfa altor expcrtize necesare de a fi efectuate in condiliile Legii
nr. 100/2017

M inistrrr Anatol USATII
,/1
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