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Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor  

fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020  

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

 

În temeiul art.1 alin. (21) și art. 8 alin. (3) din Legea fondului rutier  

nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  

nr. 247-251, art. 753), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier 

pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, se anexează; 

 

2. Finanțarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea 

mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 se va 

efectua din contul mijloacelor fondului rutier, pe măsura acumulării lor, conform 

prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea fondului rutier nr. 720/1996; 

 

3. Achizițiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat se vor 

efectua conform prevederilor legale; 

 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoarea la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Anatol Usatîi 
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         Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr.    

 

PROGRAMUL 

privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru  

drumurile publice naționale pe anul 2020 

 

Cheltuieli totale: 1 718 789,6 mii lei, inclusiv: 

 

Nr. 

ctr 
Articolul de cheltuieli 

Volumul de lucrări 

pentru drumurile 

naționale  

(mii lei) 

  Total 1 718 789,6 

1. Întreținerea drumurilor – total 1 025 643,6 

1.1 

inclusiv: 

întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea 

părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și 

sistemelor de evacuare a apelor, lucrări neprevăzute: în caz de 

inundații, alunecări de teren, inclusiv contracte bazate pe performanță 

etc.); 

371 668,6 

1.2 

întreținerea periodică  – total  448 175 

inclusiv: 

1.2.1) drumuri pietruite 
103 000 

1.2.2) drumuri asfaltate (așternerea covoarelor asfaltice, tratamente 

bituminoase, straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip 

,,slurry seal”); 

345 175 

1.3 
lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier, 

parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor rutiere, etc) 
62 000 

1.4 
lucrări de întreținere, reparații curente a lucrărilor de artă (poduri, 

podețe, etc.); 
30 000 

1.5 
întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea 

poleiului, inclusiv contracte bazate pe performanță); 
70 000 

1.6 
crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea 

arborilor și arbuștilor și întreținerea lor); 
800 

1.7 
elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor 

moderne și efectuarea controlului calității; 
3 000 

1.8 
administrarea drumurilor publice (inclusiv cheltuieli de arbitraj și 

judecată); 
40 000 

2. 
Reconstrucția, reparația drumurilor publice naționale și a 

construcțiilor inginerești (conform anexei nr.1 la prezentul Program) 
508 921 

3. 
Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi 

procurarea terenurilor 
35 000 

4. 
Cofinanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor (conform 

anexei nr. 2 la prezentul Program) 
145 225 

5. 

Procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea 

laboratorului de încercări a Î.S. ,,Administrația de Stat a 

Drumurilor” și de măsurare a traficului pe drumurile naționale 

4 000 
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Anexa nr.1 

la Programul privind repartizarea mijloacelor 

fondului rutier pentru drumuri publice 

naționale pe anul 2020 

 

Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești 

 

Nr.         

ctr. 

Numărul 

drumurilor 
Denumirea drumurilor 

Tronsonul,               

km 

Volumul 

alocațiilor,                    

mii. lei 

Tipul lucrărilor 

 

1 2 3 4  5 6 

Obiecte de tranziție 

1. M1 
Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–

frontiera cu Ucraina 
94-95 26 202 

Construcția podului și a pasajului peste calea 

ferată 

2. M1 
Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–

frontiera cu Ucraina 
71-81 47 622 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

3. M1 
Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–

frontiera cu Ucraina 
93 3 347 

Asigurarea stabilității terasamentelor și 

restabilirea lucrărilor de artă 

4. M5 
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– 

Tiraspol–frontiera cu Ucraina 
133 51 116 Reparația nodului rutier în preajma or. Bălți 

5. R1 
Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera  cu România 

(prin s. Bahmut) 
68,7-70,2 8 300 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

6. R6 Chișinău–Orhei–Bălți 5-26 47 228 
Amenajarea straturilor bituminoase  subțiri 

executat la rece de tip „Slurry Seal” 

7. R26 Bender–Căuşeni–Cimişlia 71-83 60 500 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

8. R30 
Anenii Noi–Căușeni–Ștefan Vodă–frontiera cu 

Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă)  
0-6 72 517 Construcția drumului 

9.   R31 R30–Tudora–Palanca–frontiera cu Ucraina 11-14 30 168 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

10. R34 Hîncești– Leova–Cahul–Giurgiulești 124 10 182 
Asigurarea stabilității terasamentelor și 

restabilirea lucrărilor de artă 

11. G52 G50–Cașunca–Prodănești–R14 14 12 166 Reparația podului peste r. Răut 
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1 2 3 4  5 6 

12. G91 Ungheni–Bărboieni–Nemțeni–M1 38-47 450 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

13. G109 Delacău–Bulboaca–R2 11-13 20 923 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

  Total:  390 721  

Obiecte noi 

1. M5 
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– 

Tiraspol–frontiera cu Ucraina 
57 10 000 

Asigurarea stabilității terasamentelor și 

restabilirea lucrărilor de artă 

2. M5 
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– 

Tiraspol–frontiera cu Ucraina 
264 10 000 Reparația podului 

3. M5 
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– 

Tiraspol–frontiera cu Ucraina 
215 6 000 Reparația podului 

4. R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera  cu România  99-102 6 333 
Amenajarea gardului la hotar cu Centrul de 

Instruire militară al MA al RM (or. Ungheni) 

5. R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni) 13-18 26 675 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

6. G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț) 44 10 300 
Asigurarea stabilității terasamentelor și 

restabilirea lucrărilor de artă 

7. G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5 13 9 129 
Asigurarea stabilității terasamentelor și 

restabilirea îmbrăcămintei rutiere 

8. G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2 2 7 763 Reparația podului 

9. G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21 5,6-8,1 10 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

10. G104 Ialoveni – Costești - Molești 12,7-17,1 10 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

11. G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga 0-5,2 12 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

    Total:   118 200   

  Total general  508 921  
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Anexa nr. 2 

la Programul privind repartizarea mijloacelor 

fondului rutier pentru drumuri 

publice naționale pe anul 2020 

 

Cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor  

gestionate de Agenția Dezvoltare Regională Centru pe anul 2020 

 

 

Nr. 

ctr. 
Denumirea proiectului 

Tronsonul,               

km 

Volumul 

alocații 

lor,                    

mii. lei 

Tipul lucrărilor 

1. Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni 96,62–103,92 7 500 Construcția drumului 

2. 
Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul R20 și coridorul regional 

nr.13, M2-R20 (G43 R20-Horodiște – Lalova – Izvoare – Chiperceni – R20) 

 
40 725 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

3. 
Reabilitarea și modernizarea drumului regional L 442 Strășeni–Voinova, raionul 

Strășeni (G82 Strășeni – Recea - Voinova) 

 
40 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

4. 
Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni–Cetireni–

Alexeevca (G90 G89-Alexeevca – Florițoaia Veche – Ungheni – G91) 

 
28 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

5 
Reabilitarea infrastructurii de acces în regiunea Centru prin asfaltarea drumului 

L326 M2-Clișova-Suhuluceni-Verejeni (G66 R6-Clișova-Sarătenii Noi-R22) 
 29 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere 

 Total  145 225  



NOTA INFORMATIVA
la Foiectul Hoararii de cuvern cu privirc la aprobarea Programului pdvind repartizarea

mjjloacelor fondului rutier pentru dlumwile publice nalionale pe anul 2020pe an
1. Denumirea autorului gi, dupd caz, a participantilor la elaborarea proiectului

Proiectul este elaborat de Ministerul Economiei si Infrastructurii

2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ $i finalititile urmlrite

Proiectul Hottuarii Guvemului Republicii Moldova,,Cu privire la aprobarea Programului
privind repartizarea mljloacelor fondului rutier pentru drumurile publice nagionale pe anul
2020" a fost elabomt in confomitate cu Legea bugetului de stat pe anul2020.

in scopul elabordrii proiectului Programului privind repartizarea mijloacelor fondului
rutier pe arul 2020, s-a efectuat o investigare a rclelei dlulru lor publice gi a lucredlor de artA
in rczultatul cdruia au stabilite sectoarele care necesita executarea lucrtuilor de intelinere
peiodica care au ulLerior au fost incluse in program.

Pentuu coDfornarea cu politica actuald de mmuri, pdoritare vor fi acliunile referitoare la
inbunetefrea condiliilor de ctuculatie din punct de vedere a stErii ptulii carosabile $i siguranlei
la trafic.
3, Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaliei naliorale cu legislajia U utrii Europene

PrezentL[ proiect de act normativ nu contavine legislaliei Uniunii Europene.

4. Principalele preyederi ale proiectului ii evidentierea elementelor noi

Legea bugetului de stat prevede alocarea in fondul rutier pentru dmmurile publice
nationale a I 718 789.6 mii lei.

Din volumul total al mijloacelor fondului 1 025 643,6 mii lei se preconizeMd a fr utilizate
pentru lucrari de intelinere a drumurilor publice nafionale, inclusiv:

- penhu intetinerea de rutina, care include lucriri plombarea gropilor, profilarea pa4ii
carosabile cu adaos de nratedal, inlrefinerca tensamentului fi sistemelor de evacuarg a apelor,
salubrizarea zonei drumului, etc. in vohun de - 371 668,6 mii lei.

- pentru intretinerea periodici care include reparalia drumurilor piehuite (in suma de 103
000 mii lei, cu o lungime de 133 km), ;i aplicarea covoarelor din beton asfaltic pe o lungime
de 164,3 km, tratamente bituminoase $i straturi sub,ti de tip ,,Sluny Seal', pe o lungime de 182
km, constntclia trotuarelor pe o lungime de 14 km, in suma totali de 345 175 mii lei.

- de asemenea se preconizeazi lucriri de reparalie a podufilor gi podelelor in sumi de 30
000 mii lei.

- pentru asiguarea securi€lii cfuculaliei rutiere (marcaj rutier, parapet metaiic, indicatoare
rutiere, etc.) ln sumA de 62 000 mii lei.

- pentru inte,merea drumu lor pe timp de iamA (deszdpezirea, combaterea poleiului, etc)
in sumd de 70 000 mii lei.

- pe[tru elaborarca documentelot normative, implementarea tehnologiilor modeme $i
el-ectuarea controlului calititii in sumd de 3 000 mii lei.

- pentru administarca drurnurilor publice nalionale (inclusiv cheltuieli de arbitraj
intemalional $i judecald) in suma de 40 000 mii lei.

Totodate, in proiectul programului se preconizeazi executarea lucrdrilor de reparaJie
capitalS a drumurilor qi constructiilor inginere$ti in sumA de 508 921 mii lei, pe o lungime de
81,6 km precum ;i a 7 podu.ri, confom anexei nr.l.1 la programul privind repartizarea
mi jloacelor fondului rutier.



Un alt capitol de repartizare a mijloacelor fondului rutier prezinta executarea luclarilor de
proiectare, evaluare a drumudlor qi proculare a terenurilor, in cazul extinderii daunudlor
nalionale, pentru care se alocd srlma de 35 000 mii lei.

Pentru implementarea standardelor contemporane la testarea matedalelor din dorneniul
drumurilor qi a sistemelor de evidenfi a traficulului se prevede procunrea utilajului in sumd 4
000 mii lei.

in Program de asemenea se prcvede cofinantarea lucrfuilor de reabilitare a &umurilo!
incluse in programul pentru dezvoltare regionald in sumA de 145 225 mii lei.

Astfel programul va asigura intrefinerea de rutina a intregii rclele de drumuri, intelinerca
pedodicd a 479 km cu un termen de seryiciu 3-5 ani, repalatia capitald a 81,6 krn cu un termel
de serviciu de 15-20 ani gi elaborarea proiectelor de reabilitare a drumulilor cu o lulgime totali
de peste 480 km.
5, Fundamentarea economico-fi naDciari

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2020 a fost elaborat
reieqind din mijloacele financiare disponibile aprobate prin Legea bugetului de stat pentu anul
2020 r. l'7212019.

Reieqind din direcliile de inteffentie propuse in program, anul cuent vor fi read!$c la
parametdi necesad cfuca 560 km de drumuri na,tionale, ceea ce reprezinti aproximativ 10% din
lungimea totali a acestora.

Astfel, cheltuielile de transport pe sectoarel€ care vor fi reparate se vor diminua cu circa
20% ceea ce va micqora impactul financiar asupra transporturilor de rndrfuli gi pasageri.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normafiy in vieoare

Urmare aprobirii prezentului Foiect de hotfudre de Guvern nu vi fi neciGrd modifrcarea
altor acte normative.

7. Avizarea Si coNultarea pulrlici a proiectului

Anunlul privind inilierea procesului de elaborare a proiectului de hotirar- a Guvermrlui
fbst plasat pe pagina web a Ministerului Economiei gi Infrastruchnii www.mei.sov.md
(directodul "Transparenla decizionald,' compartimentul "Atuntud pdvind consulterile
publice"), confonn prevede lor Legii m. 239/2008 privincl tanspare4a i;procesul decizional.
8. Constatdrile exDertizei anticoruDtie
Proiectul este un act no,-ut

v, ( offlafarile expertizei de compatibililale
Proiectul nu are ca scop amonizarea legislaliei naiionale cu legisla{ia Uniunii europene.

10. Constatirile expertizei iuridice
Proiectul a fost supus expertizeijuridice (avizul se anexe:zA).

ll. Cotrstafirile altor exnertize
Proiectul nu cade sub incidenta altor expertize nece.urffi
100D0r'7.

Ministru Anatol USATiI
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