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Pentru modificarea Programului privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2017

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 

naţionale pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.452 din 20 iunie 2017 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 536) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

PROGRAMUL
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice

naţionale pe anul 2017

Cheltuieli totale: 1 079 724 mii ei, inclusiv:
Lucrări de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice naţionale, în volum de 1 079 724 mii lei, 
conform tabelului

Nr.
ctr Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări 
(mii lei)

1 2 3

Total 1 079 724
1. întreţinerea drumurilor - total 594 421

1.1

inclusiv:
în treţinerea de ru tină a  drum urilor (p lom barea gropilor, p rofilarea 
părţii carosabile  cu adaos de m aterial, în tre ţinerea  terasam entu lu i şi 
sistem elor de evacuare a  apelor, în tre ţinerea  lucrărilo r de artă, lucrări 
neprevăzute: în  caz de inundaţii, cu spălarea terasam entu lu i şi 
d istrugerea podurilo r, alunecări de teren  etc);

3 3 3  4 1 9

1.2

în tre ţinerea  p eriod ică  şi reparaţii curente - total 81 40 5

inclusiv:
1.2.1) drum uri p ietru ite

3 9  2 3 0

1.2.2) drum uri asfaltate (egalizări şi în locu irea  straturilor) 4 2  175

1.3
lucrări pen tru  asigurarea  securităţii circu laţie i ru tiere  (m arcaj rutier, 
parape t m etalic , în locu irea  şi repara ţia  ind icatoarelo r de circulaţie);

55  80 0

1.4
în tre ţinerea  d rum urilo r pe  tim p  de iarnă  (deszăpezirea, com baterea 
poleiu lu i);

100 0 0 0



Nr.
ctr Articolul de cheltuieli

Volumul de lucrări 
(mii lei)

1.5
crearea  de spaţii verzi în  zonele  d rum urilo r (p lan tarea arbo rilo r şi 
arbuştilo r şi în tre ţinerea  lor); 80 0

1.6
elaborarea  docum entelor norm ative, im plem entarea tehnologiilo r 
m odem e şi efec tuarea  contro lu lu i calităţii; 2 9 9 7

1.7 adm in istrarea  drum urilor; 2 0  0 0 0

2. Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti (anexa nr.l) 224 839

3. Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi 
procurare a terenurilor 24 250

4.
Procurarea utilajului şi echipamentului pentru dotarea 
laboratorului de încercări a I.S. „Administraţia de Stat a 
Drumurilor” şi dezvoltarea bazei de producţie a unităţilor.

2 077

5.

Achitarea lucrărilor de întreţinere de rutină, întreţinere periodică 
şi reparaţie curentă, asigurarea securităţii rutiere şi întreţinere pe 
timp de iarnă executate pe parcursul anului 2016, recepţionate în 
anul 2017.

219 037

6.
Cofinanţarea proiectelor de reabilitare a drumurilor incluse în 
Documentul unic de program al Fondului naţional pentru 
dezvoltarea regională (anexa nr.2)

15 100



Anexa nr. 1
la Programul privind repartizarea mijloacelor 

fondului rutier pentru drumuri publice naţionale pe anul 2017

Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti

Nr.
d/o

Numărul
drumurilor Denumirea drumurilor Tronsonul,

km
Volumul

alocaţiilor,
miLlei

Tipul lucrărilor Notă

1 2 3 4 5 6 7

1 M l Chişinău-Leuşeni-frontiera cu România 6,70 1 054 Asigurarea stabilităţii 
terasamentelor Obiect nou

2 M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălţi- 
Chişinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina 0-71 10 349

Lucrări de reparaţie şi 
aplicare a tratamentului 
bituminös

Obiect nouG

3 R6 Chişinău-Orhei-Bălţi 47 745

Amenajarea locului de 
staţionare a transportului 
auto adiacent uzinei de 
cablaj electric

Obiect nou

4 M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) 5,892;
6 15 250

Construcţia podului şi 
pasajului peste calea 
ferată

Obiect în derulare

5 M21 Chişxnău-Dubăsari-Poltava (Ucraina) 5,892;
6 2 605

Reparaţia podului şi 
pasajului peste calea 
ferată

Obiect în derulare

6 R1
Chişinău-Ungheni-Sculeni-fr. cu 
România 22,35 354 Construcţia pasarelei Obiect în derulare

7 R16 Bălţi-Făleşti-Sculeni 29,9 3 667 Reparaţia podului Obiect în derulare

8 R18 Floreşti-Nicolaevca-Sîngerei 6-10 20 822 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect în derulare

9 R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia 71,5-81,2 36 195 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect în derulare



Nr.
d/o

Numărul
drumurilor Denumirea drumurilor Tronsonul,

km

Volumul
alocaţiilor,

miUei
Tipul lucrărilor Notă

10 R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia 82.4- 84,3;
85.5- 93,3 17710 Reparaţia îmbrăcămintei 

rutiere Obiect în derulare

11 R26 Tiraspol-Căuşeni-Cimişlia 90 1 996
Consolidarea taluzului 
deteriorat în urma 
alunecărilor

Obiect în derulare

12 G91 Ungheni -  Bărboieni -  Nemţeni -  M l 38-47 16 757 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect nou

13 R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-
Basarabeasca

11-14,6;
16,6-29 5 375 Tratament bituminös Obiect în derulare

14 R35 Comrat-Cantemir-R34 0-25,7 10000
Lucrări de reparaţie şi 
aplicare a tratamentului 
bituminös

Obiect nou

15 R4 Chişinău-Criuleni 19 4 085 Reparaţia podului Obiect în derulare

16 R54 M2-Soloneţi-Unchiteţi-R19 4,920 811 Reparaţia podului Obiect nou

17 R7 R14-Drochia-Costeşti-fr. cu România 12,3-103,3 3 355 Tratament bituminös Obiect în derulare

18 L266 Prepeliţa-Pepeni-Bălăşeşti, (tronsonul 
Prepeliţa-Pepeni) 0-5 6 150 Reparaţia îmbrăcămintei 

rutiere Obiect în derulare

19 L279 Sîngerei-Brejeni-Cozeşti-Cîşla 6-11 2 799 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect în derulare

20 L284 M14-Coşcodeni-Petrosu-staţia Făleşti 9,2-15 13 562 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect în derulare

21 G67 G66-Văsieni-Bahu-R21 5,4-8,9 1 724 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect nou

22 L385 Petreşti-R17 1,6 1 140 Reparaţia podului Obiect în derulare



Nr.
d/o

Numărul
drumurilor Denumirea drumurilor Tronsonul,

km
Volumul

alocaţiilor,
mii.lei

Tipul lucrărilor Notă

23 L429 R25-drum de acces spre s. Varzăreşti 0-1,5 2 465 Reparaţia trotuarului Obiect în derulare

24 L442,
L444 (G82) Străşeni-Voinova (prin s. Ghelauza) 0-21 5 783 Reparaţia îmbrăcămintei 

rutiere Obiect în derulare

25 L476 M 14- Floreşti-Cobuşca Veche-Anenii 
Noi 16,2 11 306 Reparaţia podului Obiect în derulare

26 L639
Ferapontievca-Chiriet-Lunga-fr. cu 
Ucraina 0-5,2 25 780 Reparaţia îmbrăcămintei 

rutiere Obiect în derulare

27 f/n R26 Drum de acces spre s. Hagimus 0-0,4 3 000 Reparaţia îmbrăcămintei 
rutiere Obiect în derulare

Total: 224 839

La „Obiectele în derulare7' denumirea drumului corespunde cu prevederile HG nr. 1323 din 29 decembrie 2000 „Cu privire la aprobarea listelor 
drumurilor publice naţionale şi locale (judeţene)”, care a fost în vigoare la încheierea contractelor.



Anexa nr.2
la Programul privind repartizarea mijloacelor 

fondului rutier pentru drumuri publice naţionale pe anul 2017

Cofinanţarea proiectelor de reabilitare a drumurilor incluse în Documentul 
unic de program al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională

Nr.
ctr Denumirea proiectului Volumul alocaţiilor 

(mii lei)

1 2 3

1
Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul 
L392 Ungheni -  Cetireni -  Alexeevca 4 100

2

Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în 
Regiunea centru prin asfaltarea drumului L326 
M2 Ciocîlteni -  Clişova-Coropceni-Suhuluceni- 
Sărătenii Noi-Văsieni-Leuşeni-Verejeni

3 900

3
Reabilitarea şi conectarea drumului local LI65 la 
drumul naţional R20 şi coridorul regional nr. 13 7 100

Total general 15 100

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Secretar General de Stat, 
ministerul economiei
şi infrastructurii Iulia COSTIN

Ministrul Finanţelor Octavian ARMAŞU



Notă informativă
pentru modificarea Programului privind 

repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice
naţionale pe anul 2017

Conform programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile 
publice naţionale pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 452 din 20.06.2017, 
pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor şi construcţiilor inginereşti au fost alocate 1 079 
724 mii lei. Pe parcursul anului au apărut un şir de dificultăţi care au influenţat realizarea 
programului menţionat:

- aprobarea cu întârziere a programului (20 iunie 2017), ca urmare s-a redus esenţial 
perioada posibilă de executare a lucrărilor;

- reforma sistemului de întreţinere şi reparaţie a drumurilor (drumurile locale 
respectiv şi finanţarea lor au fost transmise autorităţilor publice locale);

- prin modificarea Legii drumurilor a fost modificată structura funcţională a 
drumurilor (formarea reţelei de drumuri regionale);

- anularea licitaţiei privind procurarea serviciilor de elaborare a soluţiilor soft pentru 
încasarea plăţii vinietei (ofertele propuse au fost neconfomie caietului de sarcini);

- anularea unor licitaţii privind efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor ne 
participarea la licitaţie a numărului necesar de antreprenori.

Ca urmare celor menţionate a apătut necesitatea redistribuirii mijloacelor financiare 
alocate pe capitole de cheltuieli, după cum este prezentat în tabelul ce urmează.

mii. lei

Articolul de cheltuieli Aprobat
Propuneri 
de modifi

care
Precizat

Total 1 079 724 0 1 079 724
1. întreţinerea drumurilor -  total 477 760 +116 661 594 421

1.1

inclusiv:
întreţinerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, 
profilarea părţii carosabile cu adaos de material, întreţinerea 
terasamentului şi sistemelor de evacuare a apelor, 
întreţinerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de 
inundaţii, cu spălarea terasamentului şi distrugerea 
podurilor, alunecări de teren etc.)

216 753 + 116 666 333 419

1.2.

întreţinerea periodică şi reparaţii curente -  total 
inclusiv:

96 807 -15 402 81 405

1.2.1. drumuri pietruite 42 913 -3 683 39 230
1.2.2. drumuri asfaltate (egalizări şi înlocuirea straturilor) 53 894 -11 719 42 175

1.3.
lucrări pentru asigurarea securităţii circulaţiei rutiere 
(marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea şi reparaţia 
indicatoarelor de circulaţie)

45 000 + 10 800 55 800

1.4. întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, 
combaterea poleiului)

95 500 + 4 500 100 000

1.5. crearea de spaţii verzi în zonele de protecţie a drumurilor 
(plantarea arborilor şi arbuştilor şi întreţinerea lor)

1 200 - 400 800

1.6. elaborarea documentelor normative, implementarea 
tehnologiilor modeme şi efectuarea controlului calităţii

2 500 + 497 2 997



Articolul de cheltuieli Aprobat
Propuneri 
de modifi

care
Precizat

1.7. administrarea drumurilor publice naţionale 20 000 0 20 000
2. Reparaţia drumurilor şi a construcţiilor inginereşti 

(conform anexei nr.l) 350 327 -125 488 224839

3. Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a 
drumurilor şi procurare a terenurilor 18 000 +6 250 24 250

4.
Procurarea utilajului şi echipamentului pentru dotarea 
laboratorului de încercări al Î.S. „Administraţia de Stat 
a Drumurilor" şi dezvoltarea bazei de producţie a 
unităţilor

7 000 -4 923 2 077

5. Elaborarea soluţiilor soft pentru încasarea plăţii vinietei 2 500 -2 500 0

6.

Achitarea lucrărilor de întreţinere de rutină, periodică 
şi reparaţie curentă, asigurarea securităţii rutiere, 
precum şi lucrări de întreţinere pe timp de iarnă 
executate pe parcursul anului 2016, recepţionate în anul 
2017

219 037 0 219 037

7.
Cofinanţarea proiectelor de reabilitare a drumurilor 
incluse în Documentul unic de program al Fondului 
naţional pentru dezvoltarea regională (conform anexei 
nr.2)

5100 + 10 000 15 100

Ţinînd cont de cele expuse, Ministerul Economiei şi Infrastructurii înaintează spre 
examinare şi avizare proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Programului 
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale în anul 
2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 452 din 20.06.2017.

ăSecretar General de Stat l lulia COSTIN
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