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RAPORTUL 

Ministerului Transporturilor şi Gospodării Drumurilor privind  

implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană  

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 356 din 22 

aprilie 2005 a fost aprobat Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 

Europeană.  Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor a fost numit 

coordonator al capitolului 2.6 „Transport, energie,  telecomunicaţii, mediu, şi 

cercetări, dezvoltare şi inovaţii” şi este responsabil de implementarea prevederilor 

planului pe domeniile transportului, energeticii, mediului şi societăţii 

informaţionale.  

 În contextul realizării Planului de Acţiuni a fost elaborat Programul Naţional 

de implementare, cu ajutorul căruia se realizează prevederile acestui plan. 

Principalele obiective ale programului în domeniu transportului sunt: elaborarea şi 

iniţierea implementării strategiei naţionale în domeniul transportului, inclusiv 

dezvoltarea infrastructurii de transport,   implementarea măsurilor şi reformelor 

selectate în sectorul transportului rutier, implementarea măsurilor selectate şi 

reformelor în sectorul transportului feroviar şi implementarea măsurilor şi 

reformelor selectate în sectoarele transportului maritim şi naval intern. Realizarea 

prevederilor planului v-a aduce la armonizarea legislaţiei cu acquisul comunitar.

 Astfel, activitatea Ministerului este orientată spre realizarea următoarelor 

obiective: 

 (57) - Dezvoltarea politicii naţionale  durabile privind transportul, axată,  unde 

este necesar pe ajustarea în continuare a cadrelor legislative şi regulatorii la 

standardele europene şi internaţionale, în special pentru sporirea siguranţei şi 

securităţii (pentru toate tipurile de transport). 

 - Dezvoltarea politicii de infrastructură (identificarea constrângerilor de 

capacitate, lipsa de echipament intermodal şi lipsa infrastructurii de legătură) 

pentru a identifica proiectele prioritare de infrastructură în diferite sectoare.  

- Crearea unui sistem transparent şi pe termen lung de finanţare a drumurilor, care 

ar asigura întreţinerea continuă a reţelei drumurilor publice existente. 

- Continuarea participării active la dezvoltarea Coridoarelor Pan –Europene şi din 

regiune, precum şi la programul TRACECA. Eventuala extindere a creditelor BEI. 

(58) - Adoptarea unor procese regulatorii transparente în eliberarea licenţelor şi 

introducerea timpului maxim de conducere a autovehiculelor şi odihnă în 

conformitate cu standardele internaţionale. 

- Dezvoltarea planului de acţiuni referitor la securitatea circulaţiei (inclusiv pentru 

transportul mărfurilor periculoase şi gradul de uzură a şoselelor) pentru 

îmbunătăţirea securităţii circulaţiei. 

(59) - Îmbunătăţirea timpului mediu de circulaţie a trenurilor de mărfuri pe 

coridoarele selectate, prin studierea profundă a coridoarelor, identificarea 

impedimentelor de circulaţie şi propunerea soluţiilor. 

  - Îmbunătăţirea siguranţei, vitezei şi eficienţei (interoperabilităţii) serviciilor de 

transport feroviar. 

(61) - Implementarea  convenţiilor relevante din domeniul transportului maritim 

internaţional  (inclusiv IMO). 
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- Îndeplinirea funcţiilor de control a statului-port şi statului-pavilion, precum şi a 

rezoluţiilor Comitetului Protecţiei Mediului Înconjurător al IMO privind 

Securitatea Tancurilor Petroliere. 

- Elaborarea politicii naţionale în domeniul transportului naval intern pentru 

dezvoltarea acestui sector (inclusiv modernizarea flotei naţionale) şi instituirea 

administraţiei eficiente. 

- Cooperarea cu UE în vederea armonizării politicii securităţii maritime în bază 

măsurilor coordonate cu structurile corespunzătore ale organizaţiilor internaţionale. 

 

Transport auto  
În vederea racordării la standardele internaţionale şi europene au fost 

identificate Tratatele internaţionale în  domeniul transporturilor auto, la care 

Republica Moldova ulterior a aderat. În particular, menţionăm că Republica 

Moldova a ratificat prin legea nr. 246-XVI din 21 octombrie 2005 Acordul privind 

transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul 

INTERBUS) şi care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova din 1 aprilie 

2006. De asemenea s-au pregătit procedurile interne pentru intrare în vigoare a 11 

Convenţii CEE ONU şi anume: 

- Acordul european adiţional la Convenţia privind circulaţia rutieră, adoptat la 

Geneva la 1 mai 1971; 

- Acord european privind aplicarea articolului 23 al Convenţiei din 1949 

privind circulaţia rutieră, care se referă la mărimile şi lungimile 

autovehiculelor care se permit să circule pe unele drumuri ale părţilor 

contractante din 16 septembrie 1950;  

- Acord privind adoptarea condiţiilor uniforme pentru inspecţiile tehnice 

periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă acestora din 

1997; 

- Protocolul la Convenţia privind contractul de transporturi internaţionale de 

mărfuri din 5 iulie 1978  

- Protocolul la Convenţia privind contractul de transporturi internaţionale a 

pasagerilor şi a mărfii din 5 iulie 1978 

- Protocol privind introducerea modificărilor în art.1 a), art.14 (1) şi art.14 (3) 

(b) Acordului european din 30 septembrie 1957 privind transporturile 

internaţionale a mărfurilor periculoase din 28 octombrie 1993 

- Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare 

perisabile şi cu privire la mijloacele de transport special destinate acestor 

transporturi din 1 septembrie 1970 

- Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile 

autovehiculelor precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi 

montate şi/sau utilizate pe autovehicule, adoptat la Geneva 25 iunie 1998; 

- Convenţia cu privire la contractul de transport internaţional auto de pasageri 

şi bagaje (CVR), adoptat la 1 martie 1973, Geneva; 

- Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional rutier de 

încărcături (CMR), adoptat la Geneva, la 19 mai 1956; 

Au fost implementate un şir de tehnologii noi pentru sporirea securităţii 

circulaţiei rutiere  şi pentru  asigurarea circulaţiei ecologice în transporturi, cum ar 

fi: testarea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor, reutilarea şi certificarea 



 3 

acestora, pregătirea şi reciclarea personalului în  domeniul transportului auto, 

implementarea aparatelor de control a regimului de lucru şi odihnă a şoferilor în 

conformitate cu Acordul AETR şi evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor 

din domeniul transportului auto. Pentru  viitor o importanţă majoră  are dezvoltarea 

şi realizarea planului de acţiuni referitor la securitatea circulaţiei (inclusiv pentru 

transportul mărfurilor periculoase şi gradul de uzură a şoselelor) pentru 

îmbunătăţirea securităţii circulaţiei, principala bază acestei prevederi a fost 

Hotărârea Guvernului nr. 1508 din 12.12.2003 „Cu privire la aprobarea 

Programului Naţional de Acţiuni prioritare pentru redresarea  situaţiei privind 

securitatea circulaţiei rutiere pe termen scurt anii 2003-2004 şi pe termen lung 

până în anul 2008” substituită la 6 septembrie 2006 prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1039 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în 

domeniul securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009. 

În prezent, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1047 din 08 

noiembrie 1999 sunt autorizate şi activează 15 staţii de testare tehnică a 

autovehiculelor şi remorcilor acestora. Pentru 2007 se planifică autorizarea a încă 8 

staţii, fapt care pentru anul 2007 va permite testarea tehnică obligatorie a tuturor 

autovehiculelor şi remorcilor. Ministerul a propus Guvernului modificarea 

Hotărârii Guvernului 1047 din 8 noiembrie 1999, care prevede supunerea testării 

tehnice obligatorie a tuturor autovehiculelor din ţară de la 1 ianuarie 2007. În 

perioada de raportare a fost instituit un sistem din 11 Centre de instruire şi reciclare 

a personalului din domeniul transportului auto. A fost elaborat şi sunt în derulare 

procedurile naţionale de aprobare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 

activitatea echipajelor de transport călători. Implementarea acestor tehnologii va 

permite îmbunătăţirea  calităţii serviciilor acordate în transportul auto, micşorarea 

numărului accidentelor rutiere şi protecţia eficientă a mediului ambiant.  

La 5 mai 2006, la Bruxelles a avut loc Reuniunea IV a Subcomitetului nr. 4 

Uniunea Europeană - Republica Moldova „Energie, Mediu, Transport  şi 

Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologie, Instruire şi Educaţie”. La Reuniunea 

menţionată sau examinat întrebările privind implementarea strategiei naţionale în 

domeniul transportului şi infrastructurii prevăzute de către Planul de Acţiuni 

Republica Moldova – Uniunea Europeană şi a fost prezentat un proiect al Planului 

de Acţiuni privind securitatea circulaţiei rutiere. 

În luna iunie 2006 s-au coordonat termenii de referinţă asupra suportului de 

pregătire a Strategiei sectorului transporturilor, finanţat în cadrul fondului de trust 

executat de Banca Mondială. Obiectivul acestei sarcini de consultanţă este de a 

asista Banca şi Guvernul Republici Moldova în obţinerea, revizuirea şi analiza 

informaţiei şi datelor din sectorul transporturilor, cu accentul principal pe 

transportul rutier şi feroviar, şi de a face propuneri concrete pentru formularea unei 

Strategii de scurtă, medie şi lungă durată a Sectorului transporturilor din Moldova. 

O atenţie sporită urmează a fi acordată Managementului şi finanţarea infrastructurii 

cu accent pe întreţinere şi reabilitare. În corespundere cu strategia care urmează a fi 

elaborată, se aşteaptă ca consultantul să semnaleze posibilele proiecte în sectorul 

de transport (drumuri, căi ferate şi transportul urban din Chişinău) şi necesităţile de 

finanţare pentru aceste proiecte. Consultantul va analiza opţiunile pentru 

mecanismele alternative de finanţare a sectorului şi măsurile afiliate care ar putea 
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fi necesare pentru implementarea acestor mecanisme, inclusiv măsuri de ordin 

regulator, instituţionale şi managerial. 

Activitatea consultantului va acoperi în detalii cele două moduri de transport 

terestru din Moldova: rutier şi feroviar. În cadrul acestor două sub-sectoare, o 

atenţie mai mare va fi acordată drumurilor. Alte moduri de transport vor fi 

discutate marginal. 

 

Gospodăria Drumurilor 

Republica Moldova prin legea nr.17-VI din 10 februarie 2006 a aderat la 

Acordul european privind marele drumuri europene „E-AGR” şi care fost 

promulgat prin Decretul Preşedintelui nr.465-IV din 27 februarie 2006. 

Drumurile retelei internationale "E"
1
 urmeaza să fie construite, reconstruite, 

reparate si intretinute in conformitate cu cerintele generale fata de caile de trafic 

rutier international. Aceste cerinte vizeaza atit caracteristicile geometrice ale 

drumurilor, cit si aspectele ce tin de siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului 

ambiant fluiditatea circulatiei rutiere, confortul participantilor la trafic.  

Se realizează un şir de acţiuni întru edificarea unui sistem durabil şi 

transparent de finanţare a drumurilor. În acest sens au fost elaborate şi înaintate  

unele modificări la Legea Fondului Rutier către Guvern (proiectul cu 

amendamentele respective a fost avizat de experţii Băncii Mondiale). Fondul 

propus are o destinaţie specială şi fiind utilizat pentru finanţarea, întreţinerea, 

repararea şi reconstruirea drumurilor publice, naţionale şi locale. Majorarea 

fondurilor financiare pentru drumuri va asigura în viitorul apropiat realizarea 

prevederilor „Concepţiei privind crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale a 

coridoarelor internaţionale de transport”, pentru a facilita accesul Republicii 

Moldova la axele majore de transport trans-europene.  

Totodată,  Banca Mondială a decis să efectueze o Analiză economică şi 

sectorială exhaustivă, avînd ca obiectiv de a defini Strategia Băncii pentru suport în 

sectorul transporturilor din Moldova şi de a oferi input şi suport eforturilor 

Guvernului de a elabora o nouă strategie în sectorul drumurilor, care va include şi 

propuneri de proiecte legislative în domeniul finanţării drumurilor. Deja au fost 

definitivaţi Termenii de referinţă pentru servicii de consultanţă. Mijloacele 

financiare  pentru serviciile de consultanţă, la solicitarea Băncii Mondiale , vor  fi 

alocate de către Guvernul Spaniei din Fondul său de trust de consultanţă.  

De asemenea, din contul investiţiilor capitale în anul 2006 au început 

lucrările de reparaţie a drumului Chişinău-Leuşeni (partea componentă a 

coridorului IX). Pînă în anul 2007 sunt planificate de valorificat 7,0 milioane dolari 

SUA. 

Au fost elaborate două proiecte regionale, care au fost discutate cu Banca 

Mondială şi trei proiecte în cadrul cooperării transfrontaliere. Proiectele regionale 

se referă la ameliorarea condiţiilor de circulaţie din reţeaua drumurilor publice. 

Primul proiect vizează reţeaua drumurilor publice din raioanele Ialoveni şi 

Hînceşti, care se combină cu drumul naţional Chişinău – Hînceşti. Al doilea 

proiect se referă la reţeaua drumurilor publice a raioanelor Bălţi, Teleneşti şi 

Sîngerei. Suma estimată pentru lucrările preconizate pe sectorul dat constituie 22.9 

mil. lei. Proiectele în cadrul cooperării transfrontaliere prevăd reabilitarea 

drumurilor Chişinău-Hînceşti, Hînceşti- Leuşeni şi Leuşeni- Leova, cu costuri de 
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circa 9.4 mil. dolari SUA. Până la moment, însă, nu s-a reuşit identificarea 

resurselor financiare pentru finanţarea proiectelor în cauză.  

Implementarea unor sisteme moderne de evaluare a stării tehnice a 

drumurilor şi de optimizare a priorităţilor de întreţinere şi reparaţii este un 

element important al strategiei de îmbunătăţire a infrastructurii drumurilor. În 

acest context, a demarat implementarea a trei proiecte-pilot (S.A. Drumuri: 

Străşeni, Orhei, Anenii Noi) de întreţinere a drumurilor în bază de contract, în 

cadrul asistenţei tehnice externe, acordate de către Agenţia Suedeză pentru 

Dezvoltare Internaţională. 

În cît priveşte construcţia noilor drumuri, în 2005 a fost obţinut acceptul 

pentru finanţarea din cadrul TACIS a Construcţiei Drumului şi Terminalului de 

Frontieră în apropierea localităţii Lipcani. Actualmente partea română desfăşoară 

lucrările de construcţie a drumului de acces şi punctului vamal Lipcani, iar partea 

moldavă a finisat reparaţia podului situat pe traseul nominalizat. Proiectul 

„Cadastrul drumurilor naţionale şi crearea sistemului automatizat de urmărire în 

timp a podurilor” este inclus în Programul naţional de asistenţă tehnică pentru anii 

2005 – 2006 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.302 din 21 martie 2005  

Experţii naţionali au participat activ la reuniunile diferitor organisme 

internaţionale de profil  privind dezvoltarea coridoarelor şi zonelor Pan-Europene 

de transport, în special la şedinţele Grupului de Lucru la nivel înalt sub egida 

Comisiei Europene a UE privind extinderea marilor axe de transport trans-

europene spre ţările şi regiunile vecine cu UE. Ca urmare s-a coordonat conectarea 

reţelei de transport a  RM cu axa sud-estică în zona Mării Negre. De asemenea, în 

rezultatul cooperării în cadrul TRACECA: se elaborează termenii de referinţă 

privind pregătirea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea drumului Chişinău – 

Giurgiuleşti.    

 

Transport naval 

În perioada de raportare Republica Moldova a aderat  la convenţiile 

primordiale ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) şi anume: 

- Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare din 1974 

(SOLAS-74) şi Protocol la ea din 1988; 

- Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave din 1973 şi 

Protocolul la ea din 1978 (MARPOL 73/78); 

- Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare din 1966 (LL 1966) şi 

Protocolul la ea din 1988; 

- Convenţia privind Regulile internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare 

din 1972 (COLREG 1972); 

- Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor din 1969 (TONNAGE 

1969); 

- Convenţia    internaţională    privind    standardele  de    pregătire    a    

navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978) şi 

Codul de pregătire, brevetare/atestare a personalului navigant şi efectuare a 

serviciului de cart (STCW Code) din 1995; 

- Convenţia internaţională asupra răspunderii civile pentru daunele provocate prin 

poluarea cu hidrocarburi din 1992 (CLC 1992). 
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De asemenea, Republica Moldova a aderat la următoarele Convenţii ale  

Organizaţiei Internaţionale a Muncii: 

- nr.92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită), 1949; 

- nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare), 

1970;  

- nr. 185  (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant; 

- nr.152 privind tehnica securităţii şi igienei muncii la lucrările portuare. 

 - Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 10 decembrie 1982, Montiago 

Bay (Jamaica), şi 

- Acordul referitor la aplicarea părţii a XI-a Convenţiei Naţiunilor Unite 

asupra dreptului mării, 28 iulie 1994. 

Pentru implementarea prevederilor convenţiilor menţionate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006 a fi instituit organul naţional – 

Instituţia publică “Căpitănia portului Giurgiuleşti”, care va exercita funcţiile de 

supraveghere şi control din partea „statului-port” şi „statului-pavilion”. De 

asemenea prin Hotărîrea Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006 a fi instituit 

organul naţional – Întreprinderea de Stat “Registrul Naval”, care va exercita 

funcţiile de supraveghere a stării tehnice a navelor fluviale. Aderarea la un şir de 

instrumente juridice internaţionale şi crearea organului naţional responsabil vor 

contribui la dezvoltarea ramurii transport maritim în Republica Moldova şi 

ridicarea nivelului securităţii navigaţiei a navelor sub pavilionul Republicii 

Moldova. 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrile cu privire la  

implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi facilităţii portuare 

din 2002 (Codul ISPS), Hotărârea Guvernului nr.955 din 18 august 2006,  precum 

şi implementarea Codului internaţional de management pentru exploatarea în 

siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul ISM), Hotărârea 

Guvernului nr.997 din 28.08.2006. 

La 01 noiembrie 2005 la Bucureşti în cadrul Comisiei mixte 

interguvernamentale moldo-române a fost semnat Acordul între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul României privind navigaţia pe căile navigabile 

interioare, prevederile căruia se bazează pe principiile acceptării folosirii reciproce 

a căilor navigabile interne de către ambele părţi pentru navigaţia navelor, inclusiv 

tranzitul, fără permisiuni adiţionale; recunoaşterii regimului de soluţionare a 

organelor competente corespunzătoare şi recunoaşterea reciprocă a documentelor 

de bord şi documentelor echipajului, în conformitate cu regulile navigaţiei interne 

aplicate. Acest Acord a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1352 din 20 

decembrie 2005 şi a intrat în vigoare la 16 mai 2006.  

La 14 martie 2006, la Kiev, Ucraina, a fost semnat Acordul între Guvernul 

Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind navigaţia pe căile 

navigabile interne şi este acceptată deschiderii punctului internaţional Palanca-

Maiaki de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene pentru trafic naval. Acordul 

dat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 417 din 21 aprilie 2006.  
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Transport feroviar 

În vederea dezvoltării infrastructurii transportului feroviar care va contribui 

la micşorarea distanţei şi timpului de circulaţie a trenurilor în hotarele ţării pe 

magistralele europene, s-a realizat construcţia liniei de cale ferată Revaca – Căinari 

cu o lungime de 45 km, care a fost dată în exploatare la data de 1 octombrie 2005, 

asigurând legătura liniilor de cale ferată ale AGC şi AGTC CE 95 şi E560 pe 

teritoriul Republicii Moldova.  

În scopul micşorării timpului de staţionare a trenurilor la punctul feroviar 

internaţional de trecere a frontierei moldo-române, situat pe tronsonul moldav al 

Coridorului pan-european nr.IX s-a elaborat proiectul de asistenţă tehnică 

„Implementarea tehnologiei Suw 2000 de trecere automată de pe ecartamentul de 

1520 mm pe cel european de 1435 mm la frontiera moldo-română (st. Ungheni)”, 

fiind inclus în Programul naţional de asistenţă tehnică pentru anii 2005-2006. De 

asemenea, în august 2006 a fost elaborat şi înaintat spre finanţare în cadrul 

asistenţei tehnice externe noul proiect „Realizarea lucrărilor de cercetare şi 

proiectare privind de electrificarea liniei de cale ferată Bender – Chişinău – 

Ungheni”.    

 Întru îmbunătăţirea interoperabilităţii căilor ferate naţionale convenţionale 

cu cele europene la data de 4.05.2006 în cadrul Procesului de Cooperare pentru 

Europa de Sud-Est a fost semnat Acordul interministerial cu privire la realizarea 

unei reţele feroviare de înaltă performanţă în Europa de Sud-Est, fiind identificată 

axa sud-estica nr.13 pentru dezvoltarea prioritară pe teritoriul Republicii Moldova. 

În primul semestru anului 2006 s-au realizat lucrările de anteproiect la 

nivelul studiului de prefezabilitate a construcţiei liniei de cale ferată Mărculeşti – 

Soroca şi mai departe spre Iampoli (Ucraina) şi a restabilirii trecerii feroviare 

Basarabeasca (Republica Moldova) – Berezino (Ucraina) ca ieşirile de rezervă  de 

est dintre căile ferate adiacente din Republica Moldova şi Ucraina. 

Oportunitatea restabilirii circulaţiei trenurilor pe această  trecere de frontieră 

Basarabeasca (Moldova) – Berezino (Ucraina) este impusă de următoarele  

circumstanţe obiective:  

- scurtarea distanţei de transport al mărfurilor în medie cu  300-400 km  şi 

reducerea respectivă a termenelor şi costurilor de furnizare pe rutele principale ale 

fluxurilor de marfă, care se expediază  din staţiile căilor ferate din Odesa, Doneţk, 

de Nipru şi de Sud  ale Ucrainei, precum şi căii ferate vest-siberiene din Rusia 

către punctele de destinaţie Reni (Ucraina) şi Galaţi (România) comparativ cu 

actuala rută de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova;  
- trecerea garantată şi fără obstacole a mărfurilor şi călătorilor independent 

de situaţia transportului feroviar magistral în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova, cînd circulaţia trenurilor internaţionale de mărfuri şi de călători prin 
trecerea feroviară de frontieră Kuciurgan (Ucraina) – Novosaviţcaia (Moldova) se 
limitează de acţiunile ilegale ale autorităţilor locale nelegitime din această regiune; 

- posibilitatea reluării circulaţiei trenurilor de călători realizate anterior  pe 

relaţia Reni (Ucraina) – Basarabeasca (Moldova) – Odesa (Ucraina), Chişinău 

(Moldova) – Odesa (Ucraina) şi a introducerii rutelor suplimentare ale trenurilor de 

călători în perioada de vară pentru zonele de odihnă ale litoralului Mării Negre. 

 Conform calculelor Părţii Moldova, restabilirea tronsonului Basarabesca 

(Moldova) – Berezino (Ucraina) de către ambele părţi la paritate, după cum a fost 
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propus de Partea Moldavă la întâlnirile administraţiilor feroviare din Republica 

Moldova şi Ucraina  pe data de 11 mai 2006 la Kiev şi 23 iunie 2006 la Chişinău, 

se estimează pentru fiecare parte în sumă de circa 2,5 mil.dolari cu condiţia 

utilizării maxime a instalaţiilor păstrate şi a materialelor întrebuinţate utilizabile.   

Programul şi Schema de dezvoltare şi amplasare a transportului feroviar al 

Republicii Moldova până în anul 2010 şi capitolele feroviare respective ale altor 

programe guvernamentale (SCERS, Provocările Mileniului, etc.)  se 

implementează în limita posibilităţilor financiare disponibile ale ţării. De 

asemenea, pentru continuarea reformelor în sectorul transportului feroviar, în iunie 

2006 s-au coordonat termenii de referinţă asupra suportului de pregătire a 

Strategiei sectorului transporturilor, inclusiv domeniul transportului feroviar, 

finanţat în cadrul unui fond de trust executat de Banca Mondială. 

 


