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Planul de acţiuni al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

pentru perioada anului 2013 

                 Instituţia: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova 
                    Misiunea instituţiei:MTID este organul de specialitate al administraţiei publice centrale  care elaborează și  
                                                    promovează politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor pentru dezvoltarea  
                                                    durabilă a ramurii şi armonizarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.   
                                                    Implementează obiectivele şi sarcinile stabilite de strategii, programe naţionale şi sectoriale, reformele 
                                                    economice ale ţării  și funcţiile de monitorizare din domeniu.  

Obiective Acțiuni   
Activităţi principale 

Termen de 
realizare 

Indicatori de 
performanță 
Rezultat 

Responsabili Indicator de 
monitorizare 

Implementarea reformelor  în 
complexul transporturilor și 
infrastructurii drumurilor al 
R.M. 
    

Elaborarea   Strategiei   de   Transport  și Logistică  pentru anii 2012 - 2022 2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

MTID, DDD, 
DTR, STF 
DAMEP 

Strategie  
aprobată 

Raportarea, evaluarea și  asigurarea monitorizării permanente a activităților din 
domeniul transporturilor. 

2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

DAMEP, STF,  
DTA 

Rapoarte 
perfectate 

Implementarea  continue a  Strategiei Infrastructurii  Transportului Terestru pe 
anii 2008-2017 

2013 Aprobată prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

 DDD Rapoarte 
perfectate 

Raportarea anuală a rezultatelor realizării Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 
privind  circulația patrimoniului public la întreprinderile din subordine și 
societățile comerciale și rezultatele administrării acestuia. 

2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 
APP 

DAMEP Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

Acordarea asistenţei metodologice şi practice, organizarea și desfășurarea 
adunărilor generale anuale, conlucrarea şi instruirea reprezentanţilor statului în 
societăţile comerciale și la întreprinderile subordonate Ministerului 
subordonate Ministerului şi altor structuri. 

2013 Raport 
Ministrului 
Seminar 

DAMEP Rapoarte 
perfectate 



Reexaminarea şi implementarea Programului de Privatizare în ramură 2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

DAMEP,DTR, 
DTA , DDD  

Hotărire 
aprobată 

Raportarea, evaluarea și  asigurarea monitorizării permanente a Planului de 
acțiuni  conform memorandumului privind Politicile Economice și 
Financiare(FMI) activităților din domeniul transporturilor. 

2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

DAMEP, DTA 
DDD 

Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

Monitorizarea atragerii investiţiilor pentru infrastructura rutieră la nivelul 
necesar pentru  realizarea  strategiei de reabilitare a drumurilor. 

2013-2014 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 
BNS 

DDD, DAMEP Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

 Monitorizarea, evaluarea și raportarea divizului de cheltuieli privind finanțarea 
din surse externe 

2013 Raport 
Ministerul 
Finanțelor 

DAMEP, DDD Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

 Optimizarea rețelei de rute regulate și monitorizarea modului de gestionare a 
rețelei de rute regulate din cadrul Administrațiilor Publice Locale 
 

2013 Raport 
Ministerul 
 

DTR Raport 
perfectat și 
prezentat 

Monitorizarea activității gărilor și stațiilor auto și stațiilor de testare tehnică 2013 Raport 
Ministerul 
 

DTR Raport 
perfectat și 
prezentat 

Coordonarea și evaluarea procesului de implementare a acordurilor 
internaționale la care RM este parte și a acordurilor cu Uniunea Europeană din 
domeniu  

2013 Reuniuni 
organizate 
Protocoale 
semnate 

DRIIE Protocoale 
semnate 

Elaborarea politicilor 
naţionale durabile 

   

Implementarea politicilor naţionale durabile în transport, axate pe ajustarea în 
continuă a cadrului legislativ şi regulatoriu la standardele europene şi 
internaţionale, în special pentru sporirea siguranţei şi securităţii (pentru toate 
tipurile de transport) 

2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 
 

 DAMEP, DID, 
DDD, DTA, 
DTR 

Regulamente 
implementate 

Elaborarea şi aprobarea Planului de restructurare al Î.S. Calea Ferată din 
Moldova și monitorizarea reformei Căii Ferate 

2013-2016 Plan aprobat 
Ministru 

STF Plan aprobat 
Raport 
perfectat 

Planul comun privind combaterea traficului ilicit de călători și a gărilor 
clandestine de activitate  dintre  MTID, MAI, MF  

2013 Plan aprobat 
Ministru 

DTR Plan și raport 
prezentat 

  
  

Monitorizarea  procesului de realizare a  combaterii traficului ilicit de călători 
și gărilor clandestine  inclusiv rapoarte expediate de IP ANTA în adresa 
Ministerului 

2013 Raport 
Ministru 

DTR, IP ANTA Raport 
perfectat și 
prezentat 

Inventariere anuală a conturilor de bilanț al MTID 
2013 Ordin  

Ministru 
 SC Raport 

perfectat și 
prezentat 



Bugetul 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea anuală a proiectului bugetului de stat în ramură 2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

DAMEP, SC Proiect  
aprobat 

Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2014-2016 2013-2014 Aprobate prin 
Ordinul 
Ministrului 

DAMEP, SC CBTM  
aprobat 

Dezagregarea limitelor de cheltuieli pentru anul 2014 a MTID 2013 Plan aprobat 
Ministru 

SC Plan aprobat 

Monitorizarea compensațiilor pierderilor suportate de întreprinderile de 
transport privind înlesnirile unor categorii de populație 

2013 Raport 
Ministrului 
Organelor 
cointeresate 

DAMEP Raport 
perfectat și 
prezentat 

Raportarea privind executarea programelor și subprogramelor conform 
indicatorilor scontați și întocmirea  rapoartelor financiare, fiscale și statistice 
CNAS și CNAM 

2013 Raport   
Ministerului 
Finanțelor 

DAMEP, SC Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

Raportarea și monitorizarea executării unor aspecte ce ţin de repartizarea 
profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi 
al întreprinderilor de stat 

2013 Aprobate prin 
Hotărîrea 
Guvernului 

DAMEP Raport   
Ministerului 
Finanțelor 

Perfecţionarea sistemului de 
management 

Implementarea managementului performanţelor la întreprinderile din 
subordinea Ministerului prin aplicarea contractelor de management. 

2013-2014 Ordinul 
Ministrului 

DJ,DAMEP, 
SRU 
STF 

Ordine 
aprobate 

 Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor publice, 
întreprinderilor de stat din subordine și societățile pe acțiuni în care ministerul 
administrează pachetul de acțiuni al statului, prin asigurarea  unui management 
eficient al gestionării  patrimoniului de stat. 

 2013 Raport 
Ministrului 

DAMEP, DDD, 
DTA, DTR, 
DID 

Rapoarte 
Ordine 
aprobate 

Consolidarea capacităților  instituționale prin dezvoltarea  profesională  
continuă a personalului 

2013 Instruiri 
organizate 
 

SRU Raport 

Dezvoltarea  competențelor  manageriale și funcționale ale funcționarilor 
publici în scopul eficientizării activității 

2013  Seminare SRU Raport 

Monitorizarea reformei sistemului de întreținere a drumurilor și implementarea 
sistemului de  gestionare bazat pe RMS(Road Management System). 

2013  Ministerul 
Raport 

DAMEP, DDD, 
DID 

Raport 
perfectat 
și prezentat 

Consolidarea capacităţilor a parcului de locomotive pentru transportarea 
pasagerilor a Î.S. Calea Ferată din Moldova şi monitorizarea procesului. 

2013 Raport  
Ordin 

STF Ordin aprobat 
Raport 

Perfecționarea cadrului 
legislativ și asigurarea  
aplicării prevederilor 
legislației 

Elaborarea şi aprobarea Agendei MTID (multianuală) de armonizare a 
legislației  în domeniul transporturilor și infrastructurii  

2013 Ordin  
 Ministrul 

DRIIE, DTR, 
DTA, STF, STN 

Agendă 
elaborată și 
aprobată 

 Aderarea Republicii Moldova la Memorandumul de înţelegere pentru controlul 2013 Memorandum MTID,MAEIE Memorandu



statului-port în regiunea Mării Negre semnat m semnat 
Aprobarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la atribuirea terenului de 
pe malul râului Prut  Întreprinderii de Stat „Portul Fluvial Ungheni” 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

STN, DJ Proiect 
 aprobat 

Aprobarea Regulamentului cu privire la disciplina la bordul navelor 2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

STN, DJ Proiect 
aprobat 

Elaborarea   Strategiei   de   Comunicare    

 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

SIC cu MM, DJ 
SRU 

Proiect 
aprobat 

Dezvoltarea cadrului legal pentru eliberarea Actului de Identitate al 
Personalului Navigant, cetăţeni ai Republicii Moldova  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

MTID, MTIC Proiect 
aprobat 

Aprobarea Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Autorității Navale a 
Republicii Moldova 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

STN, DJ Proiect 
aprobat 

Regulamentului serviciului la bordul navelor de navigaţie internă (2 
regulamente) 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

STN, DJ Proiect 
aprobat 

Asigurarea elaborării, de către  întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu 
cotă majoritară de stat, a planurilor de afaceri trienale și monitorizarea 
îndeplinirii acestora prin intermediul consiliilor. 

2013 Ordinul 
Ministrului 

DAMEP Ordin 
aprobat 

Elaborarea și aprobarea Politicii Tarifare a Î.S. Calea Ferată din Moldova 
pentru transportul  de mărfuri în trafic internațional  

2013 Ordinul 
Ministrului 

DAMEP, STF Ordin  
aprobat 

Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern „Cu privire la modificarea și 
completarea anexei nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005 cu 
privire la  aprobarea  listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și 
la transmiterea  unor bunuri imobile”. 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DAMEP Proiect 
aprobat 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Codului Contravențional al 
Republicii Moldova 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 

Proiect de lege privind aprobarea Codului Transporturilor Rutiere 2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Codului Fiscal al Republicii 
Moldova 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii privind controlul de 
stat asupra activității de întreprinzător 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la modul de 
introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul. Republicii Moldova de către 

2013 Proiect HG   
elaborat și 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 



persoanele fizice aprobat 
Proiect de lege privind modificarea și completarea Codului Vamal al 
Republicii Moldova 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Proiect 
aprobat 

Regulamentul cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere în 
vederea încadrării acestora în normele tehnice privind siguranța circulației 
rutiere și protecția mediului 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DTR,DJ Regulament 
aprobat 

Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor pentru 
transportul de călători şi încărcături pe cale ferată 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

STF Metodologie  
aprobată 

Elaborarea sistemului de implementare a auditului de siguranță rutieră la 
nivel național 

2013 Modificări 
aprobate în 
Legea  privind 
siguranța 
rutieră 

DID Sistem  
aprobat 

Elaborarea proiectului de Lege privind declararea utilităţii publice de 
interes naţional pentru lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere 
a unor drumuri naţionale 

2013 Proiect de Lege 
adoptată 

DDD Proiect  
aprobat 

Crearea comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea 
utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare și 
extindere a drumurilor naționale. 
 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DDD Ordin  
aprobat 

Declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de 
reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale. 
 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DDD Proiect  
aprobat 

Elaborarea proiectului   hotărîrii de Guvern  Cu privire la modificarea 
Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier  pentru anii 
2014 
 

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DDD Proiect  
aprobat 

Reglementarea amplasării obiectelor  de deservire în zonele drumurilor 
naționale 

2013 Modificări, 
completări la 
actele normative 
aprobate  

DID, DJ Regulament 
aprobat 

Iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului  între Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan de cooperare în domeniul 
transportului feroviar  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DRIIE, STF  Proiect  
aprobat 

Iniţierea negocierilor şi semnarea Aranjamentului de lucru între Autoritatea 
Aeronautică Civilă a RM și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 
privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile 
internaționale deschise pentru traficul aerian internațional/ SAFA  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat 

DRIIE, DTA, 
AAC 

Angajament 
semnat 

Iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului  între Guvernul Republicii 2013 Proiect HG DRIIE, DTA, Proiect  



Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind serviciile aeriene  privind iniţierea 
negocierilor 
elaborat și 
aprobat  

AAC aprobat 

Perfectarea deplinelor puteri şi semnarea Acordului  între Guvernul Republicii 
Moldova și Emiratele Arabe Unite privind serviciile aeriene 

2013 Proiect HG  
elaborat și 
aprobat; acordul 
semnat 

DRIIE, 
conducerea 
MTID 

Proiect  
aprobat 

Monitorizarea implementării Agendei MTID de armonizare a legislației  şi 
raportarea periodice privind realizarea Planului Naţional de Armonizare 
Legislativă către Ministerul Justiţiei  

2013 Raport   DRIIE Rapoarte 
perfectate și 
prezentate 

Iniţierea negocierilor asupra Acordului între Guvernul Republicii Moldova și 
Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat; 
negocieri 
realizate 

DRIIE, DTA, 
AAC, 
conducerea 
MTID 

Proiect  
aprobat 

Inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse 
privind serviciile aeriene, semnat la Moscova în data de 26 septembrie 1994  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat; 
protocol semnat  

DRIIE, DTA, 
AAC, 
conducerea 
MTID  

Proiect  
aprobat 

Inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea 
Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Turcia, semnat la Chișinău,  03.06.1994  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat; 
protocol semnat  

DRIIE, DTA, 
AAC, 
conducerea 
MTID  

Proiect  
aprobat 

 Acordul între   Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia 
privind  transporturile rutiere internaționale de pasageri și mărfuri.  

2013 Proiect HG   
elaborat și 
aprobat; 
protocol semnat  

DRIIE, DTA, 
AAC, 
conducerea 
MTID  

Proiect  
aprobat 

 Asigurarea transparenței în 
procesul decizional 
  
 
 
 

Dezvoltarea și îmbunătățirea paginii web a MTID   2013 Ordin aprobat  e-Transformare , 
DJ 

Nr. de 
informații 
plasate 

Publicarea tuturor deciziilor adoptate privind procesul decizional  pe pagina 
web 

2013 Raport e-Transformare , 
DJ 

Nr. de 
deciziilor 
plasate 

 Plasarea datelor publice, serviciilor publice si proiectelor pe portalurile 
date.gov.md, servicii gov.md, particip.gov.md 

2013 Ordin aprobat e-Transformare Nr. de 
informații 
plasate 

Implementarea Sistemului SIGEDIA: sistem operaţional Free BSD 7.0, web-
server APACHE 2.2.11, PHP 5.2.8, MzSQL 5.1 

2013 In derulare e-Transformare Sistem 
implementat 



 Integrarea MTID la Registrul funcțiilor și funcționarilor publici(RFFP) cu alte 
componente tehnologice  

2013 Registru  
elaborat 

e-Transformare, 
SS 

Raport 

Implementarea Sistemului Informațional e-Achiziții la toate autoritățile publice 
centrale, inclusiv instituțiile subordonate și  la întreprinderile de stat din 
subordine 

2013 Sistem 
implementat 

e-Transformare, 
SRU, SC 

Acces 
disponibil   

Monitorizarea implementării sistemului de fixare (fotografia expediată în baza de 
date)  și supraveghere video, în regim online, a proceselor de testare tehnică a 
prezenței unității de transport în procesul de testare tehnică a acesteia 

2013 Sistem 
implementat 

DTR In curs de 
implementare 

Crearea spoturilor sociale de informare în format video și a comunicatelor 
Audiovizuale 

2013 Raport 
Ministru 

 SIC cu MM Raport 

Monitorizarea mass-media din Republica Moldova și informațiile publice ce 
fac referință la MTID 

 

2013 Raport 
Ministru 

 SIC cu MM Raport 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


