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SUMAR EXECUTIV

Per ansamblu, drumurile din Republica 
Moldova se află într-o stare deplorabilă, fapt  ge-
neral (re)cunoscut atât de către utilizatorii aces-
tor drumuri (cetăţeni, transportatori) care sunt 
nevoiţi să îndure disconfort şi importante pier-
deri materiale (deteriorarea mijloacelor de trans-
port, consum sporit de combustibil, etc.), cât şi 
de către guvernanţi. 

Conform unor date oficiale, peste 90% 
din reţeaua rutieră naţională este deteriorată şi 
necesită, după caz, reparaţii urgente (în termen 
scurt) sau reabilitare. Studiul vizual detaliat al 
drumurilor, efectuat la finele anului 2006, de-
monstrează că doar 7% din reţeaua rutieră se află 
în stare bună sau satisfăcătoare, iar 93% - în stare 
rea sau extrem de rea1. 

În ceea ce priveşte reţeaua drumurilor 
locale, situaţia este şi mai gravă.  Din lungimea 
totală de 6137 km, doar 2777 km reprezintă 
drumuri locale cu îmbrăcăminte modernă, din-
tre care 2253 km au o durată de exploatare de-
păşită, inclusiv peste 2000 km în stare proastă. 
Alte 2781 km de drumuri locale sunt drumuri 
pietruite, iar 579 km sunt drumuri de ţară. Peste 
40 de localităţi nu au drumuri de acces pavate 
şi în condiţii atmosferice dificile devin, practic, 
izolate, cu toate consecinţele economice şi sociale 
negative.2 

Cu o lungime aproape dublă în raport cu 
drumurile naţionale, reţeaua drumurilor locale su-
feră în prezent de o finanţare insuficientă, arbitra-
ră şi discriminatorie. Deşi întreţinerea, reparaţia şi 
construcţia drumurilor locale şi a străzilor repre-
zintă competenţe proprii ale autorităţilor locale, 
acestea din urmă nu dispun de venituri proprii 
pentru exercitarea competenţelor respective. Pen-
tru ca să efectueze lucrări de întreţinere şi reparaţie 
a drumurilor locale (fără ca să mai pomenim con-
strucţia drumurilor, care reprezintă un lux pentru 
bugetele locale), autorităţile locale depind întru 
totul de resursele colectate şi administrate la ni-
1  Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-
2017 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 85 din 1 februarie 
2008 // Monitorul Oficial nr. 30-31/159 din 12.02.2008
2  Legea nr. 398-XV din 02.12.2004 pentru aprobarea Strate-
gia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (2004-2006) 
// Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 5-12/44 din 14.01.2005

vel central. De fapt, în condiţiile actualului sistem 
de finanţe publice locale, autorităţile locale sunt 
lipsite cu desăvârşire de orice resurse financiare 
destinate componentei de dezvoltare, în mod spe-
cial, în domeniul drumurilor. Or, pentru a acoperi 
gropile din asfalt şi în alte cazuri urgente, autori-
tăţile locale sunt nevoite să mai vândă două, trei 
terenuri (sau alte bunuri din patrimoniul colecti-
vităţii) pentru a obţine resursele financiare strict 
necesare. Însă, cât poate dura această situaţie, doar 
astfel de resurse sunt totuşi limitate? 

În ultimii ani, resursele fondului rutier 
au crescut în mod considerabil. În anul 2010, 
acestea vor constitui aproape 600 mln. lei şi ele 
vor continua să crească, din contul mării gradu-
ale a cotei defalcărilor de la accizele la benzină şi 
motorină acumulate în Fond, aşa cum prevăd ul-
timele modificări la Legea Fondului rutier, şi nu 
numai. Suntem conştienţi că, chiar şi în aceste 
condiţii, resursele Fondului sunt cu mult inferi-
oare necesităţilor de facto. Dar, spre regret, deşi 
se atestă o evoluţie pozitivă a resurselor Fondu-
lui, nimic nu denotă vreo tendinţă de schimbare 
în mecanismul de finanţare a competenţelor APL 
în domeniul drumurilor, în vederea asigurării re-
surselor proprii adecvate.     

Având în vedere această tristă realitate, 
considerăm că acest studiu este unul de maximă 
actualitate. Am pornit de la premisa că starea 
economiei naţionale şi lipsa resurselor financiare 
nu reprezintă unicele cauze ale stării deplorabile 
în care se află drumurile naţionale şi locale la ora 
actuală şi care, din păcate, pe parcursul mai mul-
tor decenii a avut şi continuă să aibă o tendinţă 
de agravare. Considerăm că o contribuţie semni-
ficativă la degradarea continuă a acestora l-a avut 
şi cadrul normativ şi instituţional imperfect, sis-
temul inadecvat de finanţare, lipsa unui manage-
ment eficient, constrângerile legate de resursele 
umane, lipsa unui control eficient asupra calităţii 
lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi construcţie, 
precum şi, nu în ultimul rând, lipsa unei delimi-
tări clare şi judicioase a competenţelor şi resurse-
lor autorităţilor centrale şi a celor locale în admi-
nistrarea infrastructurii drumurilor publice. 
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1. CADRUL NORMATIV

a) Legea drumurilor nr. 509-XIII din 
22.06.953 reprezintă actul legislativ de bază care 
stabileşte principiile economice, juridice şi orga-
nizatorice de administrare, întreţinere şi utilizare 
a drumurilor. 

Deşi obiectul de reglementare al legii este 
unul destul de amplu şi foarte important, nece-
sitând multiple definiţii, clasificări, delimitări şi 
stabilirea diferitor indicatori tehnici, totuşi legea 
conţine doar 21 de articole, care la o analiză de-
taliată relevă o reglementare lacunară, depăşită 
şi neadaptată unor acte legislative mai noi. Dis-
poziţiile generale ale legii conţin doar definiţia 
noţiunii de „drum”, în timp de alte noţiuni im-
portante cu care operează legea, cum ar fi cea de 
„zonă de protecţie”, „administrator al drumului”, 
etc., nu sunt definite în această lege. În plus, acest 
act normativ conţine mai multe prevederi care 
contravin legilor din domeniul administraţiei 
publice locale şi descentralizării administrative. 
Legea conţine mai multe neajunsuri şi în ceea ce 
priveşte clasificarea drumurilor.        

b) Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova, nr. 247 din 03.05.96 privind măsu-
rile de realizare a prevederilor Legii Drumu-
rilor4 prin care se aprobă Cerinţele speciale faţă 
de deţinătorii şi utilizatorii terenurilor din zona 
de protecţie a drumurilor şi regulile de  înlătu-
rare a obstacolelor pentru circulaţia pe drumuri, 
apărute în urma avariilor, calamităţilor naturale, 
schimbării bruşte a condiţiilor climaterice sau al-
tor cazuri fortuite. La fel ca şi legea drumurilor, 
acest act normativ nu defineşte clar noţiunea de 
„zonă de protecţie a drumului” şi nu stabileşte 
lăţimea maximă a acesteia. De asemenea, Hotă-
rârea în cauză nu precizează nivelele administra-
ţiei publice locale (nivelul I sau II?) atunci când 
operează cu acest termen.  

Prin aceeaşi hotărâre Guvernul stabileşte 
pentru Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor obligaţia de a elabora şi aproba până 
la 1 aprilie 1997 regulamentele tehnice pentru 
3  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.62-63/690 din 
09.11.1995
4  Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.40-41/328 din 
20.06.1996

reparaţia şi întreţinerea drumurilor, ceea ce s-a 
realizat până în prezent. 

c) Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova, nr.195 din 15.04.93 cu privire la 
modul de sistematizare a reţelei de drumuri în 
Republica Moldova5 adoptată în scopul regle-
mentării   modului   de  clasificare  şi  evidenţă   a 
drumurilor,  precum  şi a cheltuielilor financiare  
pentru  construcţia, reparaţia şi întreţinerea lor. 
De asemenea, hotărârea conţine indicii de înca-
drare a drumurilor în drumuri magistrale, re-
publicane şi locale, modul de aprobare a listelor 
drumurilor publice şi de modificarea a acestora, 
modul de aprobarea a denumirii, de numerotare 
şi de determinare a lungimi drumurilor, etc. 

La fel ca şi Legea drumurilor, conţine 
mai multe imperfecţiuni şi neajunsuri la capito-
lul clasificarea drumurilor şi indici de încadrare 
a drumurilor în drumuri magistrale, republicane 
şi locale. 

d) Legea administraţiei publice locale, 
nr. 436-XVI  din  28.12.20066 stabileşte şi re-
glementează modul de organizare şi funcţionare 
a autorităţilor administraţiei publice în unităţile 
administrativ-teritoriale. 

De asemenea, legea stabileşte competenţa 
autorităţilor publice locale în diferite domenii, 
inclusiv în domeniul administrării, întreţinerii şi 
reparaţiei drumurilor. Astfel, spre exemplu, art. 
14, alin. (2), lit. „f ” din legea administraţiei pu-
blice locale prevede competenţa consiliului local 
de a „decide asupra lucrărilor de proiectare, con-
strucţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, 
podurilor... precum şi a întregii infrastructuri eco-
nomice, sociale şi de agrement de interes local”. În 
acest context, Legea administraţiei publice locale 
contravine expres Cartei Europene a Autonomiei 
Locale, Constituţiei şi altor acte normative naţi-
onale care stabilesc că nu pot fi prevăzute compe-
tenţe (atât proprii, cât şi delegate), fără ca acestea 
să fie însoţite de resursele  financiare necesare 
exercitării lor. În acest context, Carta Europea-
nă a Autonomiei Locale menţionează că resurse-

5  Monitor nr. 4/118 din 30.04.1993
6  Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007
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le financiare ale colectivităţilor locale trebuie să  
fie proporţionale cu competenţele prevăzute de 
Constituţie sau de lege. 

Chiar mai mult, însăşi Legea privind ad-
ministraţia publică locală prevede expres la art. 
10 alin. (3) că autorităţile administraţiei publi-
ce centrale nu pot să stabilească ori să impună 
competenţe autorităţilor publice locale fără o 
evaluare prealabilă a impactului financiar pe care 
aceste competenţe l-ar putea genera, fără o con-
sultare prealabilă a autorităţilor locale de nivelul 
corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie 
asigurate cu mijloacele financiare necesare. De 
asemenea, art. 81 din aceeaşi lege stipulează că 
baza fiscală a autorităţilor publice locale trebu-
ie să fie proporţională competenţelor lor proprii 
prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de 
alte acte legislative, precum şi că este interzisă 
orice delegare de competenţe fără alocarea de 
surse financiare, necesare pentru a se acoperi cos-
tul realizării competenţelor respective. În plus, 
art. 3, lit. „e” din Legea privind descentralizarea 
administrativă stipulează că unul din principii-
le descentralizării administrative este principiul 
corespunderii resurselor cu competenţele, care 
presupune corespunderea resurselor financiare 
şi materiale alocate autorităţilor publice locale 
cu volumul şi natura competenţelor ce le sunt 
atribuite, pentru a asigura îndeplinirea eficien-
tă a acestora, iar art. 6, alin. (4) menţionează că 
delegarea de competenţe este însoţită obligatoriu 
de asigurarea resurselor financiare necesare şi su-
ficiente realizării acestora. Art. 10, alin. (1) din 
aceeaşi lege prevede corelarea dintre transferul de 
competenţe şi transferul de resurse. 

Putem observa că numărul reglementărilor 
menite să garanteze această autonomie financia-
ră a APL este unul impresionant, în acelaşi timp 
fiind suficient de clar şi univoc. Şi totuşi, cum 
rămâne cu competenţele APL din domeniul dru-
murilor care au fost atribuite autorităţilor locale 
fără ca să fie însoţite de soluţionarea problemei 
resurselor financiare? Nu reprezintă oare aceasta 
o încălcare grosolană a tuturor acestor principii şi 
prevederi legale? Ne întrebăm cum adoptă Parla-
mentul aceste legi, cunoscând că legea (ex. Regu-
lamentul Parlamentului, Legea cu privire la actele 
legislative) cere expres ca proiectele de legi să fie 
însoţite de fundamentarea economico-financiară 
şi de alte expertize financiare după caz, care tre-

buie să estimeze impactul financiar şi economic, 
să indice sursele de acoperire financiară necesare 
implementării acestei legi, etc. Această situaţie 
este rezultatul abordării fragmentare a reformei 
APL, iar multe legi au fost adoptate în grabă doar 
pentru a face impresie pozitivă asupra donatori-
lor externi şi comunităţii internaţionale.  

e) Legea privind descentralizarea ad-
ministrativă, nr. 435-XVI   din   28.12.20067 
stabileşte cadrul general de reglementare a des-
centralizării administrative pe baza principiilor 
de repartizare a competenţelor între autorităţile 
publice. De asemenea, prevede domeniile pro-
prii de activitate ale autorităţilor publice locale 
de nivelul I şi II, printre care şi cele din domeniul 
drumurilor.

Observaţiile făcute la Legea privind admi-
nistraţia publică locală sunt perfect valabile şi în 
cazul acestei legi. În plus, aşa cum s-a arătat în-
tr-un studiu anterior, datorită unor prevederi a 
acestui act legislativ care condiţionează aplicarea 
sa, până în prezent mai există dubii referitor la 
însăşi intrarea în vigoare şi aplicabilitatea acestei 
legi.   

f) Legea privind finanţele publice loca-
le, nr. 397-XV din 16.10.20038 reglementează 
modul de repartizare a veniturilor între bugetele 
unităţilor administrativ teritoriale, inclusiv a ce-
lor provenite din taxele pentru folosirea drumu-
rilor de către autovehiculele înmatriculate în Re-
publica Moldova; delimitarea competenţelor în 
efectuarea cheltuielilor publice, inclusiv în ceea 
de priveşte construcţia şi întreţinerea drumurilor 
locale.

Actuala lege a finanţelor publice locale este 
o lege depăşită şi contrară noilor legi din dome-
niul APL care au fost adoptate la sfârşitul anu-
lui 2006. Această lege instituie un control total 
din parte Ministerului Finanţelor şi a raioanelor 
asupra bugetelor locale şi face abstracţie totală de 
componenta de dezvoltare şi investiţională a bu-
getelor locale. În domeniul drumurilor, nu oferă 
careva soluţii şi resurse pentru APL – în rezultat, 
anume datorită acestei legi şi sistemului de finan-
ţe publice locale instituit ea, APL nu are cele mai 
elementare capacităţi şi posibilităţi de a influenţa 
situaţia în domeniul drumurilor.

g) Codul fiscal, nr. 1163-XIII  din  

7  Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 29-31/91 din 02.03.2007
8  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.248-253/996 din 
19.12.2003
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24.04.979 este  relevant pentru studiul în cau-
ză mai ales în partea în care reglementează ta-
xele locale (de exemplu, taxa pentru amplasarea 
publicităţii exterioare, inclusiv pe marginea dru-
murilor locale din perimetrul localităţii) şi taxele 
rutiere. 

Titlul IX, intitulat „Taxele rutiere”, pre-
zintă interes şi din perspectiva delimitării clare a 
anumitor taxe rutiere de unele taxe locale. 

De rând cu Legea finanţelor publice locale, 
Codul limitează dreptul APL la stabilirea unor 
taxe locale speciale în vederea acumulării resurse-
lor necesare întreţinerii şi reparaţiei drumurilor.   

h) Legea fondului rutier, nr.720-XIII din 
02.02.199610 reglementează destinaţia şi distri-
buirea fondului, precum şi sursele de constituire 
a acestuia. Legea conţine şi patru anexe prin care 
reglementează, respectiv, taxa pentru gazul liche-
fiat importat, taxa pentru comercializarea gazelor 
naturale destinate utilizării în calitate de carbu-
ranţi pentru unităţile de transport auto şi mijloa-
cele obţinute la eliberarea autorizaţiilor pentru 
transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor 
multilaterale CEMT, carnetelor de drum la auto-
rizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de 
parcurs (Interbus), achitate de agenţii economici, 
precum şi regulamentul Consiliului fondului ru-
tier. Recent, Parlamentul Republicii Moldova a 
operat modificări şi completări la Legea fondului 
rutier11 prin care, printre altele, măreşte gradual 
cota din volumul total al accizelor la produsele 
petroliere supuse accizelor care se varsă în fond, 
până la 80% în 2012 şi înfiinţează Consiliul fon-
dului rutier.   

j) Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova, nr. 893-XIII  din  26.06.96 pentru 
aprobarea Regulamentului cu privire la con-
stituirea şi utilizarea fondului rutier12. Regu-
lamentul în primul rând dezvoltă prevederile Le-
gii fondului rutier privind diferite taxe şi accize 
ce reprezintă sursele de constituire a fondului, 
mărimea şi modul de calculare a acestor taxe, sta-
bileşte modul de evidenţă a intrărilor de mijloace 
în fond, reflectarea taxelor în scriptele contabile, 

9  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.62/522 din 
18.09.1997
10  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.14-15/147 din 
07.03.1996
11  Legea pentru modificarea şi completarea Legii fondului  rutier 
nr. 720-XIII din 2 februarie 1996  nr. 138-XVIII din 29.12.2009 // 
Monitorul Oficial nr.11-12/15 din 26.01.2010
12  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.57/557 din 
30.08.1996

utilizarea fondului precum şi controlul şi răspun-
derea pentru îndeplinirea prevederilor regula-
mentului. 

k) Legea privind siguranţa traficului 
rutier, nr. 131-XVI din 07.06.200713 regle-
mentează relaţiile juridico-sociale din domeniul 
traficului rutier, stabileşte drepturile, obligaţiile, 
responsabilităţile autorităţilor de resort (inclusiv 
APL) şi ale participanţilor la acest trafic. Ca şi 
alte acte normative, legea în cauză stabileşte com-
petenţe specifice pentru APL, fără ca să fie prevă-
zute sursele de finanţare. 

13  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.103-106/443 din 
20.07.2007



10 STATUTUL JURIDIC ŞI FINANŢAREA DRUMURILOR
LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Mai multe documente strategice care au 
fost adoptate pe parcursul ultimului deceniu au 
vizat, în mod central sau tangenţial, problemele 
din sectorul transportului rutier şi al infrastruc-
turii drumurilor. Acest fapt, pe de o parte, dă do-
vadă că situaţia actuală este totuşi conştientizată 
de către decidenţi şi se încearcă redresarea ei, iar 
pe de altă parte, o bună parte din aceste strategii 
au fost din start unele nerealiste şi nu s-au realizat 
cel puţin parţial. Cauza principală care este pusă 
în evidenţă la prezentarea rapoartelor privind 
modul de implementare a acestor strategii (în 
cazul în care sunt prezentate), rămâne a fi lipsa 
mijloacelor financiare. În acelaşi timp, datorită 
procedurilor ne-transparente şi suspiciunilor pri-
vind folosirea adecvată a resurselor, Guvernul a 
pierdut mai multe finanţări de la partenerii inter-
naţionali destinate reconstrucţiei drumurilor (de 
exemplu, în decembrie 2008, Banca Mondială a 
anulat o finanţare de 11 milioane de dolari pe 
motiv că Chişinăul nu şi-a respectat angajamen-
tele asumate faţă de instituţie14).

Aşa cum am menţionat, în ultimul deceniu 
au fost adoptate mai multe documente strategice 
care vizează sectorul drumurilor, noi însă le vom 
menţiona şi analiza doar pe acele mai relevante şi 
pe cele mai recente sau în curs de implementare, 
după cum urmează:

a) Programul Naţional „Satul Moldove-
nesc” (2005-2015)15

Printre obiectivele prioritare ale programu-
lui se găseşte şi ridicarea nivelului de trai şi cul-
tural al populaţiei prin satisfacerea ofertelor de 
transport şi călătorii, reducerea costului mărfu-
rilor şi serviciilor prin reducerea cheltuielilor de 
transport a utilizatorilor drumurilor, reducerea 
timpului de aflare a pasagerilor în drum, ame-
liorarea accesului la servicii economice şi sociale 
prin reabilitarea drumurilor, precum şi extinde-
14  http://www.protv.md/stiri/economie/bila-neagra-pentru-re-
publica-moldova.html 
15  Hotărârea Guvernului nr. 242 din 01.03.2005 // Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, Ediţie specială din 17.05.2005

rea reţelei de drumuri naţionale şi locale. 
Printre acţiunile prioritare se menţionează 

elaborarea şi implementarea unui program de lu-
crări pentru stoparea procesului de degradare a 
reţelei de drumuri, ce va prevedea, luând în con-
sideraţie starea actuală de austeritate financiară, 
creşterea volumului de lucrări periodice de în-
treţinere a drumurilor de tip uşor. De asemenea, 
documentul prevede că în perioada realizării pro-
gramului (cu folosirea tehnologiilor puţin costi-
sitoare şi cu eficienţă ridicată) vor fi îmbunătăţite 
condiţiile de circulaţie pe drumurile de acces spre 
toate satele republicii. Totodată, se prevede că lu-
crările vor fi finanţate atât din fondul rutier, cât 
şi din bugetele locale. 

Considerăm că acest document a fost din 
start unul nerealist, formal şi politizat la maxi-
mum. De exemplu, Programul stabileşte că au-
torităţile publice locale vor prevedea în bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale mijloace finan-
ciare pentru realizarea Programului în cauză. În 
condiţiile în care veniturile proprii sunt mizere, 
bugetele locale fiind în totalitate croite în baza 
normativelor şi indicatorilor de cheltuieli adop-
tate de Ministerul Finanţelor, iar resursele vin 
aproape în mod  exhaustiv de la centru, cerinţa 
enunţată mai sus poate fi calificată doar ca sar-
casm sau cinism curat. În plus, APL a fost obli-
gată să întreprindă anumite acţiuni, să prezinte 
anumite planuri etc. într-un termen foarte scurt 
şi fără să se ţină cont de lipsa resurselor financia-
re, instituţionale şi de personal. 

b) Programul de activitate al Guvernu-
lui Republicii Moldova „Integrarea Europea-
nă: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2009-
2013, la capitolul Infrastructură şi Transport 
menţionează printre altele şi următoarele obiec-
tive de guvernare:  
1. Liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de trans-
port şi comunicaţii.
2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport, în special a infrastructurii drumurilor, 

2. CADRUL STRATEGIC PRIVIND REABILI-

TAREA ŞI DEZVOLTAREA DRUMURILOR 
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şi conectarea la reţelele paneuropene.
3. Sporirea securităţii traficului rutier şi reduce-
rea numărului de accidente rutiere.

Programul de activitate mai prevede şi o 
serie de acţiuni prioritare în domeniul politicilor 
şi infrastructurii transportului, şi anume:

•	 Implementarea procedurilor de con-
sultare a transportatorilor în procesul 
de formulare a politicilor în domeniul 
transportului, precum şi de stabilire a 
priorităţilor de construcţie şi reparaţie a 
drumurilor;

•	 Asigurarea continuităţii investiţiilor ca-
pitale pe termen mediu şi contribuirea la 
creşterea capacităţilor financiare a autori-
tăţilor locale, în special în vederea menţi-
nerii reţelelor locale de drumuri;

•	 Consolidarea capacităţilor Fondului Ru-
tier şi creşterea ponderii lui în PIB până 
la cel puţin 1,2%, inclusiv prin vărsarea 
împrumuturilor şi a granturilor oferite 
de guvernele statelor străine, donatorilor 
şi programelor internaţionale;

•	 Stimularea şi direcţionarea investiţiilor 
în construcţia coridoarelor de transport 
internaţionale moderne, în special a cori-
dorului IX paneuropean;

•	 Promovarea parteneriatului public privat 
în reabilitarea, modernizarea, construcţia 
şi menţinerea infrastructurii de transport, 
inclusiv prin oferirea posibilităţii de con-
cesionare a lucrărilor publice către com-
panii internaţionale care pot să asigure 
finanţarea unor proiecte de infrastructu-
ră de calitate, cu posibilitatea prelevării 
ulterioare de plăţi pentru utilizarea in-
frastructurii;

•	 Creşterea securităţii traficului rutier prin 
implementarea tehnologiilor moderne de 
întreţinere şi reparaţie a drumurilor şi asi-
gurarea respectării regulilor de circulaţie, 
inclusiv prin introducerea sistemelor mo-
derne de gestionare a traficului rutier;

De menţionat că în anul 2010 volumul acumu-
lărilor planificate în fondul rutier s-au dublat faţă 
de anul precedent, constituind aproape 600 mln. 
lei. De asemenea, în cadrul recentei vizite în SUA 
a premierului Republicii Moldova, dl. Vladimir 
Filat, acesta a semnat cu secretarul de stat al SUA 
Hillary Clinton un acord privind programul 

Compact, care prevede alocarea pentru Moldova 
a unui grant în valoare de 262 mil. dolari SUA, 
dintre care 133 mln. destinate reabilitării dru-
murilor. Cu toate acestea, resursele disponibile 
sunt cu mult sub nivelul necesar pentru reali-
zarea cu succes a acestui program de guvernare 
în domeniul drumurilor. Potrivit unor estimări 
şi cifre cu care operează oficialii de la Ministe-
rul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, 
pentru reabilitarea drumurilor ţării sunt necesare 
alocări anuale de minimum 4 miliarde de lei pe 
parcursul a 10 ani16.

c) Strategia naţională de dezvoltare pe 
anii 2008-2011 (SND) 17 constituie documen-
tul intern principal de planificare strategică pe 
termen mediu, care determină obiectivele de 
dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 
2011 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare 
pentru atingerea acestor obiective.

La capitolul dezvoltarea infrastructurii în 
sectorul transportului, SND menţionează că 
stoparea procesului de deteriorare a infrastructu-
rii drumurilor şi dezvoltarea acesteia presupune 
efectuarea unor investiţii majore pe termen me-
diu. Disponibilitatea redusă a resurselor impune 
necesitatea revizuirii mecanismelor de formare 
şi utilizare a fondurilor pentru întreţinerea dru-
murilor existente şi construcţia drumurilor noi. 
Strategia prevede, de asemenea, crearea unui sis-
tem instituţional şi financiar pentru gestionarea 
şi întreţinerea durabilă a reţelei de drumuri. 

SND mai prevede şi o serie de măsuri în 
vederea dezvoltării şi menţinerii unui sistem de 
transport auto modern, sigur şi conectat la arte-
rele paneuropene prin: 

−	 stoparea degradării şi reabilitarea gradua-
lă a reţelei de drumuri existente;

−	 crearea unui mecanism fiabil şi stabil de 
finanţare pentru întreţinerea drumuri-
lor;

−	 construirea magistralelor noi conform 
standardelor de calitate europene;

−	 introducerea unui sistem de control al 
greutăţii pe axă pentru a preveni degra-
darea în continuare a drumurilor;

−	 conectarea eficientă a principalelor artere 
auto din Republica Moldova la reţelele 

16  http://www.jurnal.md/ro/news/reabilitarea-drumurilor-strate-
gie-a-guvernului-pe-10-ani-153181/
17  Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007 // Monitorul Oficial nr.18-
20/57 din 29.01.2008
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de transport europene şi la cele ale parte-
nerilor economici regionali (România şi 
Ucraina);

−	 implementarea măsurilor de asigurare a 
securităţii sporite a autostrăzilor existente 
şi a celor nou-construite în scopul redu-
cerii numărului de accidente rutiere;

−	 adoptarea bazei legislative necesare şi cre-
area parteneriatelor public-private în in-
frastructura de transport;

−	 evaluarea impactului transportului ruti-
er asupra mediului şi atenuarea efectelor 
ecologice negative ale acestuia;

−	 combaterea eficientă a fenomenului co-
rupţiei în organele de stat de reglemen-
tare rutieră.

La acest moment, deşi au rămas mai puţin 
de 2 ani până la expirarea termenului prevăzut 
pentru implementarea acestei strategii, putem 
spune că realizările sunt destul de modeste, iar pe 
alocuri lipsesc cu desăvârşire. 

d) Strategia infrastructurii transpor-
tului terestru pe anii 2008-2017 face o anali-
ză a situaţiei curente şi a tendinţelor generale în 
domeniul infrastructurii transportului terestru, 
abordează impactul asupra comerţului, asupra 
sărăciei şi asupra mediului ambiant. 

De asemenea, strategia menţionează 
principalele probleme de ordin instituţional şi fi-
nanciar, modul de finanţare a drumurilor, fondul 
rutier şi cele mai importante neajunsuri depistate 
în activitatea acestui fond. 

Obiectivul de bază al strategiei în secto-
rului transporturilor este de a oferi ţării un ase-
menea sistem eficient care ar satisface necesitatea 
cetăţenilor în mobilitate şi ar facilita comerţul pe 
pieţele autohtone şi internaţionale, ţinând cont 
de rolul pe care Moldova îl poate avea în calitate 
de punte dintre UE şi ţările Comunităţii Statelor 
Independente (CSI).

Obiectivele pe termen scurt ale Strategiei 
sunt:

a) reabilitarea infrastructurii existente a 
transportului rutier şi feroviar, cu cre-
area unor condiţii acceptabile de trafic 
pentru transportul de călători şi mărfuri;

b) aranjamente instituţionale care oferă un 
cadru stabil pentru reabilitarea şi întreţi-
nerea continuă a infrastructurii.

De asemenea, strategia are ca obiective 
pe termen mediu perfecţionarea procedurilor de 
întreţinere a infrastructurii transportului, pentru 
a atinge un sistem de întreţinere şi administrare 
mai eficient şi durabil şi dezvoltarea infrastruc-
turii cu îmbunătăţirea ulterioară a calităţii in-
frastructurii şi integrarea în reţelele europene de 
transport.

Strategia se axează pe trei direcţii prio-
ritare: (a) reabilitarea infrastructurii, (b) cadrul 
instituţional şi (c) dezvoltarea infrastructurii.

În domeniul infrastructurii transportului 
terestru, strategia defineşte ca acţiuni pe termen 
scurt elaborarea şi realizarea Planului de reabili-
tare a drumurilor, crearea unui cadru stabil de 
finanţare a întreţinerii infrastructurii transpor-
turilor, fortificarea instituţională, iar ca acţiuni 
pe termen mediu/lung - elaborarea şi realizarea 
Planului de reformare a sistemului de întreţinere 
a infrastructurii şi elaborarea şi realizarea Planului 
de dezvoltare a infrastructurii.

În cadrul Strategiei se propune un Plan 
de reabilitare a sectorului drumurilor, care va in-
clude măsuri menite să soluţioneze restanţele de 
întreţinere care constituie rezultatul unui nivel 
foarte scăzut al cheltuielilor în sectorul drumuri-
lor în ultimii ani. Acesta va conţine un program 
pe zece ani de reabilitare a drumurilor existente, 
al cărui obiectiv să fie asigurarea unui nivel ac-
ceptabil al calităţii drumurilor, cel puţin pentru 
reţeaua de bază a drumurilor din Moldova.

Totodată, strategia abordează modul de 
finanţare a drumurilor, precum şi neajunsurile şi 
necesitatea modificării fondului rutier. În acelaşi 
timp, strategia propune şi un plan de dezvoltare a 
infrastructurii drumurilor, care după reabilitarea 
reţelei existente de drumuri, va examina posibi-
litatea unor noi investiţii în drumuri pe termen 
mediu/lung. Cheltuielile totale pentru acţiunile 
stipulate în Strategie sînt estimate la 40058 mili-
oane lei (3184 milioane dolari SUA).

Strategia mai conţine şi un plan de in-
vestiţii şi prioritizarea pentru anii 2008-2017, a 
cărui compartimente prezintă investiţiile specifi-
ce, planificate pentru fiecare an, în cadrul scena-
riului de 10 ani. 

Deşi au trecut deja doi ani din perioada 
de implementare a Strategiei, nu au fost publi-
cate încă rapoarte privind evoluţia şi realizările 
acestei strategii. 
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Legea drumurilor defineşte drumurile ca 
fiind „căile de comunicaţie terestră special amena-
jate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor”. În 
aceeaşi manieră, Legea privind siguranţa traficu-
lui rutier defineşte noţiunea de „drum public” ca 
fiind orice cale de comunicaţie terestră, inclusiv 
construcţii artificiale şi drumuri, deschisă pentru 
circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, administrată 
de un organ abilitat. Menţionăm că Ordonanţa 
Guvernului României nr. 43 din 28 august 1997 
privind regimul juridic al drumurilor conţine o 
definiţie similară a noţiunii de „drum”.18

Convenţia de la Viena asupra circulaţiei 
rutiere din 8 noiembrie 196819, la care Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 1318-XII din 02.03.199320, defineşte noţi-
unea de „drum” ca fiind orice drum sau stradă 
deschisă circulaţiei publice. 

De asemenea, potrivit legii drumurilor, 
„fac parte integrantă din drum: podurile, viaduc-
tele, pasajele denivelate, construcţiile de apărare şi 
consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locu-
rile pentru parcare şi staţionare, plantaţiile rutiere, 
indicatoarele de semnalizare şi alte dotări pentru 
siguranţa circulaţiei. Cantoanele şi clădirile de ser-
viciu, bazele de producţie, precum şi orice terenuri, 
amenajări sau dotări aferente drumului, sînt anexe 
ale acestuia”.

Clasificarea drumurilor în Republica Mol-
dova este prevăzută în art. 2 din Legea drumuri-
lor, precum şi în Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova cu privire la modul de sistematizare 
a reţelei de drumuri în Republica Moldova, nr. 
195 din 15.04.9321

Astfel, din punct de vedere al destinaţiei, 
drumurile se împart în (a) drumuri publice, des-
tinate satisfacerii cerinţelor de transport rutier ale 

18  Monitorul Oficial al României, nr. 221/29, august 1997
19  „Tratate internaţionale”, Chişinău, 1998, vol. 6, pag. 86
20  Monitor nr. 3/62 din 30.03.1993
21  Monitor nr. 4/118 din 30.04.1993

economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a 
ţării şi (b) drumuri de folosinţă limitată, destinate 
deservirii unităţilor agricole, industriale, energetice 
etc., precum şi drumuri pentru traficul tehnologic.

De asemenea, Legea drumurilor mai pre-
vede că „în funcţie de tipul de proprietate, drumu-
rile se împart în: a) drumuri de stat; b) drumuri 
private”. Această reglementare contravine expres 
Constituţiei, Legii cu privire la proprietatea pu-
blică a unităţilor administrativ-teritoriale22, Legii 
administraţiei publice locale, Legii descentraliză-
rii administrative, etc. şi are consecinţe juridice 
deosebit de importante. Astfel, art. 9, alin. (1) 
din Constituţia Republicii Moldova prevede că 
„proprietatea este publică şi privată”, iar art. 127, 
alin. (3) prevede că „proprietatea publică aparţi-
ne statului sau unităţilor teritorial-administrati-
ve”. Însă, Legea drumurilor, contrar prevederilor 
constituţionale, nu împarte drumurile în dru-
muri proprietate publică (proprietate a statului şi 
proprietate a unităţilor teritorial-administrative) 
şi drumuri proprietate privată, ci prevede expres 
că drumurile de împart în drumuri de stat şi dru-
muri private. Din perspectiva acestei reglemen-
tări, toate drumurile, inclusiv cele locale şi stră-
zile, cu excepţia drumurilor private, sunt propri-
etate a statului. Având în vedere faptul că Legea 
cu privire la Guvern23 prevede în art. 12, alin (1) 
că funcţiile de proprietar al patrimoniului de stat 
sunt exercitate din însărcinarea Parlamentului de 
către Guvern, rezultă că „administrarea, întreţi-
nerea şi repararea drumurilor locale şi străzilor de 
către autorităţile administraţiei publice locale”24 
poate fi exercitată de către APL doar în calitate de 
competenţă delegată şi, în consecinţă, trebuie să 
fie acoperită financiar în întregime de la bugetul 
de stat prin transferuri cu destinaţie specială25. 
22  Legea nr. 523-XIV din 16.07.99 // Monitorul Oficial al R. Mol-
dova nr.124-125/611 din 11.11.1999
23  Veștile nr. 8/191 din 1990 
24  Art. 5, alin. (2) din Legea drumurilor 
25  Art. 3, alin. (4) din Legea privind finanţele publice locale pre-

3. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA 
DRUMURILOR ÎN LEGISLAŢIA 
REPUBLICII MOLDOVA
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Contrar acestor raţionamente, art. 4, alin. 
(1), lit. „d” din Legea privind descentralizarea 
administrativă prevede că „construcţia, întreţine-
rea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice 
locale” reprezintă un domeniu propriu de activi-
tate pentru autorităţile locale de nivelul întâi, iar 
alin. (2), lit. „c” al aceluiaşi articol prevede pen-
tru autorităţile publice locale de nivelul al doilea, 
printre alte domenii proprii de activitate, şi „con-
strucţia, administrarea şi repararea drumurilor de 
interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere”. 
De asemenea, art. 14, alin. (2), lit. „f ” stipulea-
ză că consiliul local „decide asupra lucrărilor de 
proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a 
drumurilor, podurilor”, iar art. 43, alin. (1), lit. 
„g” prevede astfel de competenţe şi pentru con-
siliul raional. În continuare, art. 75, alin. (1) din 
Legea cu privire la administraţia publică locală 
menţionează că „din domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale fac parte bunurile deter-
minate de lege, precum şi bunurile care, prin natu-
ra lor, sînt de uz sau de interes public local”. Fără 
îndoială că, prin natura lor, drumurile locale şi 
străzile sunt de uz şi de interes local, ceea ce con-
firmă că acestea fac parte din domeniul public al 
autorităţilor publice locale. Mai mult ca atât, art. 
75, alin. (2), prevede că „la categoria bunurilor 
domeniului public de interes local pot fi raportate... 
drumurile, străzile...”. 
 În consecință, aceste contradicții legale 
datorate unor reglementari învechite generează 
incertitudine în privinţa statutului juridic al dru-
murilor, a competenţelor şi responsabilităţilor 
diferitor autorităţi precum şi mai ales în privinţa 
mecanismului de finanţare a acestora. 

În continuare, Legea drumurilor prevede 
că din punct de vedere funcţional, drumurile 
publice se împart în (a) drumuri naţionale, (b) 
drumuri locale şi (c) străzi. 

La rândul lor, drumurile naţionale se îm-
part în două categorii: 

a) drumurile magistrale, care asigură prin-
cipalele legături rutiere internaţionale; 

b) drumurile republicane, care asigură 
legătura capitalei ţării cu oraşele-reşedinţă, cu 
municipiile, centrele industriale, staţiunile bal-
neoclimaterice, locurile publice de agrement, 
rezervaţiile naturale, monumentele istorice şi de 
vede că „orice delegare de competenţe suplimentare din partea 
statului în persoana Guvernului trebuie să fie însoţită de alo-
carea de resurse financiare, necesare pentru a acoperi costul 
exerciţiului competenţei delegate”.

cultură de importanţă republicană, precum şi 
legătura oraşelor-reşedinţă cu staţiile feroviare, 
aeroporturile şi porturile fluviale din imediata 
apropiere. 

Referitor la drumurile locale, legea men-
ţionează că acestea asigură legătura dintre ora-
şele-reşedinţă, dintre un astfel de oraş şi satele 
(comunele) din componenţa raionului, precum 
şi dintre sate (comune), inclusiv accesul spre ele 
de la drumurile naţionale.

O lacună legislativă depistată în urma ana-
lizei clasificării de la art. 2 al legii drumurilor este 
aceea că deşi mai multe acte normative în vigoare 
utilizează sintagma „drumuri de interes raional”26, 
Legea drumurilor nu conţine o definiţie a acestei 
noţiuni. În acest context, art. 2, alin. (3) men-
ţionează că „din punct de vedere funcţional, dru-
murile publice se împart în: a) drumuri naţionale; 
b) drumuri locale; c) străzi”, iar art. 2, alin. (5) 
prevede că „drumurile locale asigură legătura din-
tre oraşele-reşedinţă, dintre un astfel de oraş şi satele 
(comunele) din componenţa raionului, precum şi 
dintre sate (comune), inclusiv accesul spre ele de la 
drumurile naţionale”. Nici Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.195 din 15.04.93 cu 
privire la modul de sistematizare a reţelei de dru-
muri în Republica Moldova nu conţine definiţia 
drumurilor de interes raional. 

Art. 21, alin. (2) din Legea drumurilor 
prevede expres că „Guvernul va aduce actele sale 
normative în concordanţă cu legea de faţă” şi „Va 
prezenta Parlamentului proiectele actelor legislati-
ve, menite să completeze prezenta lege”. Din păca-
te, contradicțiile, impreciziile şi lacunele legisla-
tive menționate mai sus demonstrează încă odată 
că Guvernul nu îşi execută obligațiile sale legale.

26  A se vedea spre exemplu art. 4, alin. (2), lit. „c” din legea 
privind descentralizarea administrativă, art. 8, alin. (4), pct. „1” 
din Legea finanţelor publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003
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Harta reţelei rutiere27 

27  Sursa: Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, Anexa nr. 7 



16 STATUTUL JURIDIC ŞI FINANŢAREA DRUMURILOR
LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În tabelul de mai jos prezentăm principalele competenţe ale autorităţilor locale în domeniul adminis-
trării, întreţinerii, reparaţiei şi construcţiei drumurilor:

Denumi-
rea actu-
lui norma-
tiv

Art., alin. Competenţe APL în domeniul drumurilor

Legea 
privind ad-
ministraţia 
publică 
locală

14, alin. 
(2), lit. “f”

(Consiliului local) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi mo-
dernizare a drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale 
şi de agrement de interes local.

29, alin. 
(1), lit. „l”

(Primarul) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei 
transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza 
teritoriului administrat.

art. 43, 
alin. (1), lit. 
„g”

(Consiliul raional) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi mo-
dernizare a drumurilor, podurilor.

Legea cu 
privire la 
descen-
tralizarea 
administra-
tivă

art.  4, alin. 
(1), lit. „d”

(Autorităţile publice locale de nivelul întâi) sunt responsabile de  construcţia, întreţine-
rea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;

art.  4, alin. 
(2), lit. „c”

(Autorităţile publice locale de nivelul al doilea) sunt responsabile de construcţia, admi-
nistrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere.

Legea dru-
murilor

art. 5, lit. 
“b”

Administrarea, întreţinerea şi repararea drumurilor locale şi străzilor se efectuează de 
către autorităţile administraţiei publice locale.

art. 7, alin. 
(2)

(Autorităţile administraţiei publice locale) aprobă proiectele şi eliberează autorizaţii de 
construire pentru amenajarea căilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu 
procedura şi cerinţele stabilite prin lege, cu acordul organelor centrale de specialitate.

art. 9, alin. 
(3)

(Administratorul drumului) eliberează, în cazuri excepţionale şi în conformitate cu 
procedura şi cerinţele stabilite prin lege, autorizaţii pentru executarea lucrărilor, ampla-
sarea mijloacelor de producţie şi materialelor, precum şi proiectarea şi amplasarea în 
zona de protecţie a drumului public a clădirilor, construcţiilor sau altor obiecte, ce nu ţin 
de exploatarea drumului.

art. 13 •	 (Proprietarul sau administratorul drumului) poartă răspundere pentru încălcarea 
prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru starea tehnică a drumului pe care îl deţi-
ne sau administrează. 

•	 Responsabilitatea materială a proprietarului sau administratorului drumului în faţa 
participanţilor la trafic este stabilită de legislaţie.

art. 17 (Primăriile) coordonează activităţile de întreţinere în stare bună a şanţurilor, podeţelor 
de la intrările în curţi, a plantaţiilor şi trotuarelor din dreptul locuinţelor şi a terenurilor pe 
care le deţine populaţia pe sectoarele în care drumurile naţionale şi locale traversează 
localităţi

4. COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR 
PUBLICE LOCALE 
ÎN ADMINISTRAREA DRUMURILOR
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Legea cu 
privire la 
siguranţa 
traficului 
rutier

art. 16 De competenţa autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 
a) administrarea, întreţinerea, repararea şi dotarea cu mijloace de semnalizare a dru-
murilor publice locale şi a construcţiilor rutiere, în conformitate cu exigenţele siguranţei 
traficului rutier; 
b) amenajarea drumurilor publice locale pentru sistematizarea şi organizarea traficului 
rutier în vederea garantării siguranţei lui; 
c) înregistrarea şi evidenţa autovehiculelor de transport public (microbuzelor, autobu-
zelor, troleibuzelor); 
d) întocmirea şi actualizarea planurilor de organizare a traficului în localităţile urbane 
pentru îmbunătăţirea fluenţei şi siguranţei lui şi pentru reducerea pe această cale a 
gradului de poluare a mediului înconjurător; 
e) stabilirea reglementărilor privind regimul de acces, circulaţie, staţionare şi parcare a 
diferitelor categorii de vehicule; 
f) amenajarea trotuarelor pentru pietoni, pistelor pentru biciclişti, drumurilor laterale 
pentru circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor autopropulsate; 
g) asigurarea evacuării de pe drumurile publice şi depozitării în locuri special amena-
jate a autovehiculelor, remorcilor la ele, caroseriilor sau subansamblurilor, devenite 
inutile din punct de vedere tehnic sau abandonate; 
h) asigurarea amenajării de locuri speciale pentru păstrarea vehiculelor cu tracţiune 
animală depistate circulând neregulamentar pe drumurile publice; 
i) elaborarea şi aprobarea proiectelor de sistematizare a traficului rutier cu avizul poliţiei rutiere.

art. 34 •	 Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, antreprenorul ori executan-
tul lucrărilor de drum sunt obligaţi, în corespundere cu avizul Ministerului Afacerilor 
Interne, cu reglementările tehnice şi cu standardele de stat în vigoare, să sem-
nalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte 
dispozitive speciale, pe care le menţin în permanentă stare de funcţionare. 

•	 Administratorul de drum este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai ur-
gent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în peri-
col siguranţa traficului şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol. 

•	 Administratorul drumului este obligat să amenajeze, cu avizul poliţiei rutiere, staţii-
le vehiculelor de rută.

•	 În caz de producere a unui accident în trafic rutier ca urmare a stării drumului, do-
tării lui necorespunzătoare sau incorecte cu mijloace de semnalizare, administra-
torul de drum, antreprenorul ori executantul lucrărilor de drum poartă răspundere 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

•	 Administratorul de drum este obligat să stabilească, la sesizarea poliţiei, limitări de 
viteză sau alte reglementări de circulaţie în zonele cu risc sporit de accident de pe 
sectoarele de drum aflate în administrarea sa şi să ia măsuri de amenajare.

Analizând competenţele expuse în tabel, 
putem evidenţia o serie de probleme:
1. În mai multe cazuri legea (a se vedea spre 

exemplu 14, alin. (2), lit. “f” şi art. 29, alin. 
(1), lit. „l” din Legea privind administraţia 
publică locală) nu distinge clar despre ce ca-
tegorii de drumuri este vorba atunci când vi-
zează competenţele APL – drumuri naţionale, 
drumuri de interes raional, drumuri de interes 
local (sătesc, comunal, orăşenesc) sau străzi? 

2. De asemenea, majoritatea legilor şi actelor men-
ţionate mai sus operează cu termeni de „adminis-
traţia publică locală” sau „autoritate a administra-
ţiei publice locale”, fără a face deosebire între dife-
rite nivele ale APL. Aceasta creează incertitudine 
referitor la competenţele menţionate – este vorba 
despre o competenţă a autorităţii publice de nive-
lul întâi sau a celei de nivelul doi?

3. În al treilea rând, toate aceste legi prevăd 
competenţe pentru APL, unele chiar prevăd 
şi răspundere şi penalizări pentru nerealiza-
rea acestor competenţe (de ex. Art. 13 din 
Legea drumurilor, art. 34, alin. (6) din Le-
gea cu privire la siguranţa traficului rutier), 
dar nimeni nu ia în calcul faptul că sistemul 
actual al finanţelor publice locale, structura 
şi organizarea APL, statele de personal etc., 
nu permit administraţiei publice locale să-
şi exercite funcţiile respective. Anume din 
acest motiv, conform unor date oficiale, în 
2005 Ministerul Transporturilor şi Comu-
nicaţiilor administra 5965 km de drumuri 
locale dintr-o lungime totală de 6813 km.28

28  Programul Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015)
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Legea cu privire la finanţele publice lo-
cale (art. 8), face o delimitare a competen-
ţelor în efectuarea cheltuielilor publice din 
bugetele locale, după cum urmează: de la bu-
getele satelor (comunelor), oraşelor (municipii-
lor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) 
sunt finanţate cheltuielile ce ţin de construcţia 
şi întreţinerea, în limitele localităţii, a drumu-
rilor, străzilor, podurilor locale, iar de le buge-
tele raionale sunt finanţate cheltuielile ce ţine 
de construcţia şi întreţinerea drumurilor de in-
teres raional; De la bugetul central al unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special 
sunt finanţate cheltuielile ce ţin de construcţia 
şi întreţinerea drumurilor pentru unitatea teri-
torială autonomă cu statut juridic special; De 
la bugetul municipal Bălţi şi bugetul municipal 
Chişinău sunt finanţate cheltuielile ce ţin de 
construcţia şi întreţinerea, în limitele localită-
ţii, a drumurilor, străzilor şi podurilor.

Putem observa că există o delimitare 
destul de clară a competenţelor în efectuarea 
cheltuielilor în domeniul construcţiei, între-
ţinerii şi reparaţiei drumurilor locale. În rea-
litate, însă, această literă a legii este moartă şi 
inaplicabilă, pentru că marea majoritate a au-
torităţilor locale la aprobarea bugetelor locale 
nu pot planifica nici un leu în acest scop, din 
cauza lipsei resurselor şi a veniturilor. Doar 
dacă pe parcursul executării bugetelor sunt 
vândute anumite terenuri sau sunt obţinute 
anumite granturi, pot să apară resurse şi re-
spectiv cheltuieli pentru construcţia şi repa-
raţia drumurilor locale. 

De facto, în prezent întreţinerea şi re-
paraţia drumurilor locale este finanţată din 
următoarele surse:

A. Veniturile bugetelor locale. Spre 
deosebire de taxele rutiere şi de alte taxe care 
reprezintă sursele de constituire a fondului ru-
tier şi care sunt venituri afectate, sursele men-
ţionate mai sus, cu mici excepţii, reprezintă 
venituri generale şi nu sunt direct destinate 
întreţinerii şi reparaţiei drumurilor. Drept ur-
mare, veniturile bugetelor locale fiind insufi-
ciente, nu pot fi direcţionate pentru drumuri, 
deoarece primează alte cheltuieli curente, care 
la rândul lor sunt cu greu şi insuficient aco-
perite, mai ales în condiţiile crizei economice 
actuale. 

B. Fondul rutier. Altă sursă cu desti-
naţie specială de acoperire financiară a chel-
tuielilor de întreţinere şi reparaţie a drumu-
rilor locale o constituie mijloacele fondului 
rutier. Conform art. 1, alin. (1), lit. „a” din 
Legea fondului rutier, mijloacele fondului 
sunt utilizate pentru finanţarea întreţinerii, 
reparaţiei şi reconstrucţiei atât a drumuri-
lor publice naţionale, cât şi a celor locale. 
Totuşi, legea prevede că modul de distribu-
ire a mijloacelor fondului pentru drumurile 
publice naţionale şi locale se aprobă anual 
de Guvern, ţinându-se cont de faptul că cel 
puţin 50 la sută din ele se vor utiliza pen-
tru finanţarea drumurilor naţionale. În acest 
context, considerăm că ar fi necesară şi sta-
bilirea unei cote minime a mijloacelor care 
urmează a fi utilizate pentru drumurile loca-
le. Spre exemplu, în România, Legea nr.118 
din 16 octombrie 1996 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului special al drumurilor 
publice prevede la art. 9 că Fondul special al 
drumurilor publice se repartizează: a) 65% 

5. ACOPERIREA FINANCIARĂ A 
COMPETENŢELOR APL DIN DOMENIUL 
ADMINISTRĂRII, ÎNTREŢINERII ŞI 
REPARAŢIEI DRUMURILOR LOCALE
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pentru drumurile naţionale; b) 35% pentru 
drumurile judeţene şi comunale.  

Analizând hotărârile Guvernului de 
adoptare a Programelor privind repartizarea 
mijloacelor fondului rutier aprobate pentru 
fiecare an financiar separat observăm, că aces-
tea pe lângă modul de distribuire a mijloace-
lor fondului rutier, determină exact şi tipul 
lucrărilor de reparaţie a drumurilor publice 
locale pe obiecte distincte, astfel îngrădind 
dreptul APL de a decide independent asupra 
modului de direcţionare a acestor mijloace 
conform priorităţilor lor. 

Un alt moment important, care poate 
fi observat din analiza Programelor privind 
repartizarea mijloacelor fondului rutier, este 
faptul că mijloacele planificate pentru finan-
ţarea lucrărilor preconizate destinate drumu-
rilor locale sunt într-un volum cu mult mai 
mic decât mijloacele planificate pentru dru-
murile naţionale, chiar dacă reţeaua drumuri-
lor locale are o lungime de aproape două ori 
mai mare decât cea a drumurilor naţionale. În 
perioada anilor 1997 – 2009 ponderea mij-
loacelor planificate pentru reparaţia şi între-
ţinerea drumurilor locale a variat între 17,9% 
şi 42,6%. Pentru cheltuielile destinate nemij-
locit reconstrucţiei şi reparaţiei drumurilor 
locale, acest indicator variază între 20,5% şi 
82,8%. Deşi Guvernul a constatat la apro-
barea Strategiei infrastructurii transportului 
terestru pe anii 2008-2017 că doar 2% din 
drumurile locale se află într-o stare bună sau 
satisfăcătoare, alocaţiile prevăzute drumurilor 
locale pentru anul 2008 au fost în mărime de 
40,2% şi doar de 27,9% în anul 2009, în-
registrându-se o tendinţă de descreştere. În 
tabelul 1 din anexele la prezentul studiu se 
prezintă informaţia privind Programele de re-
partizare a mijloacelor fondului rutier pe anii 
1997-2009. 

În acest context, menţionăm faptul că 
mărimea alocaţiilor respective contravine ce-
rinţelor stabilite în p. 39 al Regulamentului 
cu privire la constituirea şi utilizarea fondului 
rutier, adoptat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 893-XIII din 26.06.1996. Acesta prevede 
că necesarul de mijloace pentru anul planifi-
cat se determină ţinându-se cont de necesita-
tea asigurării integrităţii drumurilor, menţi-

nerii lor într-o stare corespunzătoare desfăşu-
rării în siguranţă a circulaţiei rutiere.

C. Transferuri cu destinaţie speci-
ală, sub formă de alocaţii de la bugetul de 
stat pentru autorităţile administraţiei publice 
locale, destinate finanţării cheltuielilor capi-
tale. Prin legile bugetare anuale sunt stabi-
lite alocaţii atât pentru autorităţile publice 
centrale, cât şi pentru cele locale, destinate 
inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor capi-
tale pentru gospodăria drumurilor. Pe lângă 
faptul că mărimea acestor mijloace este des-
tul de modestă pentru ca APL să soluţioneze 
problemele ce ţin de reparaţia şi întreţinerea 
drumurilor locale, aceste transferuri au un ca-
racter titular cu indicarea exactă a obiectului 
supus reparaţiei capitale şi sumele acestora. 
De aceste alocaţii beneficiază doar anumite 
localităţi şi în volume foarte diferite. În plus, 
repartizarea acestor mijloace este în mare par-
te influenţată de factorul politic. 

D. Granturi şi proiecte obţinute de 
la donatori. Deşi nesemnificative în raport 
cu întreaga reţea de drumuri locale, unele co-
munităţi cu capacităţi manageriale mai spori-
te şi-au rezolvat parţial problema drumurilor 
prin obţinerea unor granturi şi câştigarea unor 
proiecte de la donatori (USAID, Comisia 
Uniunii Europene, Guvernul Japoniei, FISM, 
etc.). 

Aşa cum am arătat în acest studiu, în-
treţinerea, reparaţia şi construcţia drumurilor 
locale reprezintă competenţe proprii ale APL. 
În aceste condiţii, competenţele respective 
trebuie să fie finanţate direct din bugetele 
locale, astfel încât autorităţile locale să aibă 
posibilitatea de a decide efectiv asupra mo-
dului de administrare a acestor mijloace şi de 
a planifica pe termen mediu asupra finanţării 
acestui sector. Din aceste motive, atât siste-
mul finanţelor publice locale, cât şi întregul 
mecanism de finanţare a drumurilor publice 
trebuie să fie reformat în vederea transferării 
în bugetele locale a resurselor necesare pentru 
întreţinerea, reparaţia şi construcția drumu-
rilor locale. 

În acest sens, în 2003, Parlamentul Re-
publicii Moldova a obligat Guvernul ca în 
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termen de 3 luni să prezinte propuneri pri-
vind modificarea Legii drumurilor nr. 509-
XIII din 22 iunie 1995, art. 5 alin. (2), în 
sensul delimitării surselor de finanţare şi ges-
tionării drumurilor de importanţă locală29. 
Cu regret, deşi poartă răspundere politică în 
faţa Parlamentului, Guvernul nu a îndeplinit 
această obligaţie, aşa cum nu a îndeplinit şi 
multe alte obligaţii prevăzute de legislaţie30.

Considerăm că una din măsurile care 
ar îmbunătăţi situaţia în domeniu ar fi acor-
darea dreptului APL de a stabili în mod au-
tonom taxe locale sau instituirea în codul 
fiscal a unor taxe locale speciale, iar venitu-
rile acumulate din acestea să fie destinate în 
exclusivitate pentru construcţia, întreţinerea 
şi reparaţia drumurilor locale şi străzilor. De 
exemplu, alături de taxa pentru folosirea dru-
murilor de către autovehiculele înmatriculate 
în Republica Moldova (care la moment repre-
zintă o sursă de venit pentru Fondul rutier şi 
o sursă de venit defalcat pentru APL de nive-
lul II), ar putea să fie instituită şi o taxă locală 
pe mijlocul de transport. Taxa pentru folosi-
rea drumurilor de către autovehiculele înma-
triculate în Republica Moldova ar urma să fie 
vărsată integral în fondul rutier, iar mărimea 
acesteia reconsiderată (în sensul micşorării 
acesteia din contul renunţării la defalcări), 
astfel încât instituirea taxei noi să nu fie prea 
împovărătoare pentru posesorii de autovehi-
cule. Noua taxă pe mijloacele de transport ar 
fi o taxă locală şi, în consecinţă, o sursă pro-
prie de venit cu destinaţie specială a autorită-
ţii publice locale. În acest sens poate fi adus 
exemplul României. Astfel, Codul fiscal al 
României, adoptat prin Legea nr.571 din 22 
decembrie 200331 în Capitolul IX “Impozite 
şi taxe locale”, art. 248, lit. „c”, menţionează 
şi taxa asupra mijlocului de transport, iar art. 
261, alin. (1) stabileşte că “orice persoană care 
are în proprietate un mijloc de transport care 
trebuie înmatriculat în România datorează o 

29  Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la re-
zultatele controlului executării Legii nr.721-XIII din 2 februarie 
1996 privind calitatea în construcţii nr. 36-XV  din  14.02.2003 // 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.46-47/185 din 14.03.2003
30  În acest sens, a se vedea argumentele și concluziile autorilor 
în cadrul studiului Implementarea legilor în Republica Moldova – 
probleme actuale / Ion Beschieru, Viorel Furdui; Institutul pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS “Viitorul”. – Ch.: “Viitorul”, 
2008 (CE USM). – 72 p. – (Politici Publice)  
31  http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=52436 

taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu 
excepţia cazurilor în care în prezentul capitol 
se prevede altfel”. Alin. (2) al aceluiaşi articol 
stipulează că “taxa prevăzută la alin. (1), de-
numită în continuare taxa asupra mijloacelor 
de transport, se plăteşte la bugetul local al uni-
tăţii administrativ-teritoriale unde persoana 
îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, 
după caz”. În continuare, art. 295, alin. (4) 
stabileşte că “taxa asupra mijlocului de trans-
port, precum şi amenzile şi penalităţile aferente 
acesteia constituie venituri la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza căre-
ia trebuie înmatriculat mijlocul de transport 
respectiv”. O excepţie de la această regulă o 
constituie veniturile provenite din taxa pen-
tru autovehiculul de transport marfă cu masa 
totală autorizată de peste 12 tone şi pentru 
combinaţii de autovehicule (un autovehicul 
articulat sau tren rutier) de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată de peste 
12 tone, prevăzute respectiv la art. 263 alin. 
(4) şi (5). Astfel, în conformitate cu art. 295, 
alin. (5), “veniturile provenite din taxa asupra 
mijlocului de transport stabilită în concordan-
ţă cu prevederile art. 263 alin. (4) şi (5), pre-
cum şi amenzile şi penalizările aferente se pot 
utiliza exclusiv pentru lucrări de întreţinere, 
modernizare, reabilitare şi construire a drumu-
rilor locale şi judeţene, din care 60% constituie 
venituri la bugetul local şi 40% constituie veni-
turi la bugetul judeţean. În cazul municipiului 
Bucureşti, taxa constituie venituri în proporţie 
de 60% la bugetele sectoarelor şi 40% la buge-
tul municipiului Bucureşti.” 

Instituirea acestei taxe în Republica 
Moldova ar da posibilitatea autorităților loca-
le să acumuleze aceste venituri pe un cont se-
parat, constituind astfel o sursă sigură şi con-
stantă de venit pentru întreținerea şi reparația 
drumurilor locale. Doar în acest fel ar putea 
fi acoperite financiar comptetențele APL din 
domeniul drumurilor, ceea ce ar îmbunătăți 
cu siguranță starea deplorabilă a acestora.  
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Conform legislaţiei în vigoare, mijloace-
le fondului rutier au o destinaţie specială, fiind 
utilizate atât pentru întreţinerea, reparaţia şi re-
construcţia drumurilor publice naţionale, cât şi a 
celor locale (art. 1, Legea fondului rutier). Dată 
fiind legătura evidentă între fondul rutier şi te-
matica acestui studiu, ne propunem să tratăm 
separat unele aspecte relevante legate de fondul 
rutier şi de finanţarea drumurilor locale, fără a 
avea însă ca obiectiv o tratare exhaustivă a pro-
blematicii legate de fond în general (acesta ar pu-
tea face obiectul unui studiu separat).    

Bazele juridice, organizatorice şi financiare 
ale Fondului rutier sunt reglementate prin Legea 
fondului rutier nr. 720 – XIII din 2 februarie 
1996, dar şi prin alte acte normative, cum ar fi 
Regulamentul cu privire la constituirea şi utili-
zarea Fondului rutier aprobat prin Hotărârea nr. 
893-XIII din 26.06.96 a Parlamentului Repu-
blicii Moldova, Codul Fiscal nr. 1163-XIII din  
24.04.97 (în mod special Titlul IX „Taxele ruti-
ere”). Recent, Legea fondului rutier a fost amen-
dată prin Legea nr. 138-XVIII  din  29.12.2009, 
care aduce unele modificări privind destinaţia şi 
distribuirea fondului şi sursele de constituire a 
acestuia, instituind de asemenea Consiliul Fon-
dului rutier. 

Prin Strategia infrastructurii transportului 
terestru pe anii 2008-2017 a fost iniţiată refor-
ma Fondului rutier. Aceasta menţionează că în 
activitatea fondului rutier se atestă mai multe ne-
ajunsuri, după cum urmează: 

a) legislaţia nu permite planificarea finan-
ţării lucrărilor de întreţinere pe termen mediu 
sau mai îndelungat, deoarece mărimea Fondului 

rutier se aprobă anual; 
b) utilizatorii de drumuri nu participă la 

luarea deciziilor privind utilizarea fondului; 
c) alocaţiile anuale pentru întreţinerea dru-

murilor sunt distribuite, în mare măsură, între-
prinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu 
pachetul de control al statului;

d) nivelul acumulărilor nu permite organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor competitive pen-
tru cea mai mare parte din lucrările de întreţinere 
finanţate din fond; 

e) auditul se execută insuficient utilizării 
mijloacelor Fondului rutier.

Conform Legii fondului rutier (în redacţia 
nouă), fondul are o destinaţie specială, fiind uti-
lizat pentru finanţarea: 

•	 întreţinerii, reparaţiei şi reconstruc-
ţiei drumurilor publice naţionale şi 
locale; 

•	 proiectării de drumuri; 
•	 dezvoltării bazei de producţie a 

unităţilor care efectuează lucrări de 
întreţinere a drumurilor, procurării 
tehnicii şi utilajului pentru aces-
tea; 

•	 producerii de materiale de con-
strucţie rutieră; 

•	 lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de 
proiectare si construcţie în dome-
niu; 

•	 administrării gospodăriei drumu-
rilor; 

•	 cheltuielilor de deservire şi rambur-
sare a împrumuturilor cu destinaţie 
specială aprobate prin lege;

6. FONDUL RUTIER
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 Analiza datelor prezentate în tabelul nr. 2 
din Anexele prezentului studiu relevă că cea mai 
mare pondere în structura veniturilor Fondului 
rutier revine defalcărilor de la accizele la benzi-
nă şi motorină. Funcţia de repartizare a mărimii 
acestor defalcări revine Parlamentului, care este 
exercitată anual prin legea bugetului pe anul re-
spectiv. Pe lângă faptul că în anii precedenţi au 
fost majorate accizele la importul de carburanţi, 
ca sursă principală de venit pentru Fondul rutier, 
nivelul general de finanţare pentru întreţinerea 
drumurilor nu a suferit o majorare substanţială. 
Modificările recente aduse la Legea fondului ru-
tier stabilesc că defalcările de la accizele la benzi-
nă şi la motorină vor constitui nu mai puţin de 
50% în anul 2010, 65% în anul 2011, 80% în 
anul 2012 şi în anii următori.  

Contrar prevederilor cadrului legal, se 
poate constata că atât modul de planificare a lu-
crărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor 
publice, cât şi planificarea necesarului minim de 
mijloace financiare nu sunt transparente şi argu-
mentate. Or, potrivit p. 39 din Regulamentul cu 
privire la constituirea şi utilizarea fondului ruti-
er prevede, că necesarul de mijloace pentru anul 
planificat se determină ţinându-se cont de nece-
sitatea asigurării integrităţii drumurilor, menţi-
nerii lor într-o stare corespunzătoare desfăşurării 
în siguranţă a circulaţiei rutiere. 

Aici putem menţiona şi faptul că modul 
de utilizare a mijloacelor fondului nu este unul 
suficient de transparent. Obligativitatea Guver-

nului de a publica anual dări de seamă privind 
utilizarea fondului, prevăzută la art.1 al. (5) din 
Legea fondului rutier, nu este executată.  Această 
informaţie se regăseşte sumar în rapoartele pri-
vind executarea bugetului anual, care se rezumă 
la faptul realizării Programului de repartizare a 
mijloacelor fondului rutier pe anul respectiv sub 
aspectul finanţării efective a cheltuielilor preco-
nizate. 

Cu referinţă la tematica prezentului studiu, 
menţionăm că problemele actuale ale APL rămân 
a fi lipsa mijloacelor financiare proprii necesare 
pentru exercitarea atribuţiilor de administrare a 
drumurilor locale. Deşi de jure şi de facto mij-
loacele fondului rutier sunt utilizate şi pentru în-
treţinerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor 
locale, fondul nu poate fi considerat drept o sursă 
de acoperire a competenţelor APL în acest dome-
niu, pentru că autorităţile locale nu pot decide 
asupra modului de administrare a acestor fon-
duri, or planificarea mijloacelor financiare aloca-
te din fondul rutier se efectuează de Guvern, fără 
a ţine cont că drumurile locale ocupă o ponde-
re semnificativă în totalul drumurilor publice şi 
de gradul înalt de deteriorare a acestora. În acest 
context, considerăm că este necesară o restructu-
rare a Fondului rutier în vederea asigurării unei 
delimitări corecte şi clare a competenţelor APL 
şi APC în domeniul finanţării drumurilor locale, 
stabilind un mod echitabil de distribuire a mij-
loacelor fondului rutier. 

Conform Legii, sursele de constituire a Fondului rutier sunt următoarele:

 

FONDUL 
RUTIER 

Nu mai puţin de 50% în anul 
2010, 65% în anul 2011, 80% 
în anul 2012 şi în anii următori 
din volumul total al accizelor la 
produsele petroliere supuse 
accizelor. 

Taxele rutiere percepute 
conform legislaţiei. fiscale 

Amenzile aplicate pentru 
nerespectarea regulilor 
transportului de călători, 
deteriorarea drumurilor, 
construcţiilor și utilajelor rutiere, 
a plantaţiilor aferente drumurilor. 

Taxa pentru gazul lichefiat 
importat; 
Taxa pentru comercializarea 
gazelor naturale destinate utilizării 
în calitate de carburanţi pentru 
unităţile de transport auto. 

Taxele pentru eliberarea 
autorizaţiilor pentru 
transporturi auto internaţionale 
de mărfuri şi ocazionale de 
călători. 
fiscale 
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1. Nivelul scăzut al infrastructurii drumu-
rilor afectează grav mobilitatea bunurilor 
şi persoanelor, în special în zonele rurale. 
Aceasta constituie, de asemenea, un im-
pediment semnificativ pentru extinderea 
comerţului, prin impunerea unor costuri 
adiţionale exportatorilor şi importatori-
lor.

2. Starea jalnică în care se află în prezent 
drumurile din Republica Moldova repre-
zintă rezultatul unei „anemii financiare 
cronice” care a afectat constant sistemul 
de finanţare a infrastructurii rutiere de la 
destrămarea URSS până în prezent, pre-
cum şi datorită lipsei unui sistem efici-
ent de control şi monitorizare a calităţii 
lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi con-
strucţie a infrastructurii rutiere.

3. Cadrul normativ din domeniu, în mare 
parte adoptat în primii ani de indepen-
denţă a ţării, nu este corelat cu prevede-
rile unor acte legislative mai noi, ceea ce 
face ca neclarităţile, lacunele, impreciziile 
şi coliziile juridice să fie un fenomen des 
întâlnit.

4. Numeroasele strategii care vizează dru-
murile şi infrastructura rutieră, în spe-
cial Strategia infrastructurii transportu-
lui terestru pe anii 2008-2017, vor avea 
impactul scontat doar atunci când se va 
lua în calcul şi reformarea mecanismului 
de finanțare a drumurilor locale, în ve-
derea descentralizării resurselor, conform 
principiului: competențe locale proprii 
acoperite financiar din venituri locale 
proprii. 

5. În prezent, autoritățile locale de nivelul 
întâi şi doi sunt investite cu numeroa-
se competențe şi obligații în domeniul 
întreținerii, reparației şi construcției dru-
murilor locale şi a străzilor, însă la acest 
moment acestea practic nu sunt realizate 

din cauza lipsei unei acoperiri financiare 
corespunzătoare.  

6. Sistemul actual de finanţare a infrastruc-
turii drumurilor, în cumul cu handica-
pul sistemului finanţelor publice locale, 
limitează capacitatea APL de a-şi înde-
plini funcţiile atribuite de administrare a 
drumurilor locale, dat fiind faptul inexis-
tenţei unor surse cu destinaţie directă de 
acoperire a cheltuielilor de întreţinere şi 
reparaţie a drumurilor locale.

7. Procesul şi modul de utilizare a resur-
selor financiare ale Fondului Rutier nu 
este unul transparent şi deschis. Deşi 
conform Legii Fondului Rutier Guver-
nul este obligat să publice anual dări de 
seamă privind utilizarea fondului, această 
obligaţie nu este respectată. 

8. Planificarea şi utilizarea mijloacelor fon-
dului rutier pentru drumurile locale fără 
o consultare efectivă a autorităților locale 
şi a asociațiilor reprezentative ale acestora 
contravine principiilor autonomiei loca-
le şi îngrădeşte dreptul APL de a decide 
independent asupra modului de direcţi-
onare a acestor mijloace, conform prio-
rităţilor sale.

CONCLUZII:
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1. Atât sistemul finanțelor publice locale, 
cât şi întregul mecanism de finanțare a 
drumurilor publice trebuie să fie refor-
mate în vederea transferării în bugetele 
locale a surselor de venit necesare pentru 
întreținerea, reparația şi construcția dru-
murilor locale şi a străzilor.

2. Adoptarea noii legi privind finanţele pu-
blice locale, care să asigure autorităţile 
locale cu venituri adecvate competenţe-
lor cu care sunt investite prin lege, inclu-
siv în domeniul întreţinerii, reparaţiei şi 
construcţiei drumurilor locale şi a stră-
zilor. 

9. Corelarea cadrului normativ din dome-
niul drumurilor cu prevederile actelor 
legislative mai noi, în special a celor din 
domeniul APL şi al descentralizării admi-
nistrative.

3. Acordarea dreptului autorităţilor locale 
de a stabili în mod autonom taxe loca-
le sau includerea în Codul fiscal a unor 
taxe locale adiţionale, cum ar fi institu-
irea unor taxe locale speciale (de exem-
plu, taxa pe mijlocul de transport), care 
ar urma să fie destinate în exclusivitate 
pentru construcţia, întreţinerea şi repara-
ţia drumurilor locale şi a străzilor.

4. Asigurarea accesului autorităților publice 
locale la piața de capitaluri şi facilitarea 
contractării de împrumuturi avantajoase  
de la nivelurile superioare de buget şi de 
la instituțiile financiare pentru proiectele 
din domeniul infrastructurii rutiere.  

5. Implicarea mai activă a sectorului pri-
vat în reabilitarea, modernizarea, şi con-
strucţia drumurilor locale, inclusiv prin 
parteneriate publice-private.

6. Reformarea sistemului actual de formare 
şi utilizare a Fondului rutier în vederea 

înlocuirii practicilor curente de aloca-
re anuală a mijloacelor bugetare pentru 
întreţinerea drumurilor cu un cadru sta-
bil de finanţare pentru întreţinerea dru-
murilor pe termen lung, cu delimitarea 
competenţelor între APL şi Guvern pri-
vind administrarea drumurilor locale şi 
gestionarea mijloacelor fondului. 

7. Atribuirea contractele pentru întreţinerea 
drumurilor doar prin licitaţie sau prin alt 
mod de selectare competitivă.

8. Supunerea regulată a Fondului rutier 
unui audit financiar şi tehnic indepen-
dent extern, care ar urma să contribuie la 
sporirea gradului de transparenţă şi efec-
tivitate în modul de utilizare a mijloace-
lor fondului. 

9. Stabilirea unei cote fixe sau minime a 
mijloacelor Fondului rutier care urmează 
sa fie cheltuite pentru drumurile publice 
locale. În acest context, este necesar de a 
opera modificări la Legea fondului rutier 
şi la Regulamentul privind constituirea şi 
utilizarea Fondului rutier. 

10. Instituirea unor mecanisme transparente 
şi echitabile de consultare şi implicare a 
APL în planificarea şi alocarea mijloace-
lor fondului rutier destinate drumurilor 
locale şi a transferurilor cu destinație 
specială de la bugetul de stat destina-
te cheltuielilor capitale, inclusiv pentru 
reparația drumurilor locale. Aceste me-
canisme ar urma de asemenea să exclu-
dă (sau cel puțin să reducă la minimum)
influența factorului politic şi al relațiilor 
personale în distribuirea acestor mijloa-
ce.  

RECOMANDĂRI:
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1. Propunem modificarea art. 2 din Legea 
drumurilor, în următoarea redacţie:

„Articolul 2. Clasificarea drumurilor 
(1) Din punct de vedere al destinaţiei, dru-

murile se împart în: 
a) drumuri publice, destinate satisfacerii 

cerinţelor de transport rutier ale economiei naţi-
onale, ale populaţiei şi de apărare a ţării; 

b) drumuri de folosinţă limitată, destinate 
deservirii unităţilor agricole, industriale, energe-
tice etc., precum şi drumuri pentru traficul teh-
nologic. 

(2) În funcţie de tipul de proprietate, dru-
murile se împart în: 

a) drumuri proprietate a statului;
b) drumuri proprietate a unităţilor terito-

rial-administrative;
c) drumuri proprietate privată. 
(3) Din punct de vedere funcţional, dru-

murile publice se împart în: 
a) drumuri naţionale; 
b) drumuri de interes raional;
c) drumuri de interes local; 
d) străzi.
(4) Drumurile naţionale pot fi: 
a) drumuri magistrale, care asigură princi-

palele legături rutiere internaţionale; 
b) drumuri republicane, care asigură legă-

tura capitalei ţării cu oraşele-reşedinţă, cu muni-
cipiile, centrele industriale, staţiunile balneocli-
materice, locurile publice de agrement, rezerva-
ţiile naturale, monumentele istorice şi de cultură 
de importanţă republicană, precum şi legătura 
oraşelor-reşedinţă cu staţiile feroviare, aeroportu-
rile şi porturile fluviale din imediata apropiere.

(5) Drumurile de interes raional cuprind 

drumurile publice care asigură legăturile dintre 
oraşele reşedinţă, dintre un astfel de oraş şi satele 
(comunele) din componenţa raionului.

(6) Drumurile de interes local cuprind 
drumurile publice care asigură legătura între sate 
(comune), inclusiv accesul spre ele de la drumu-
rile naţionale. 

(7) Străzile sunt drumurile publice din 
intravilanul localităţilor, indiferent de categoria 
funcţională a acestora (naţionale, de interes raio-
nal sau local). 

(8) În funcţie de parametrii lor tehnici, 
drumurile se împart în categorii conform norma-
tivelor elaborate şi aprobate în condiţiile legii.”

2. Luând în consideraţie prevederile art. 4, 
alin. (1), lit. „d” din legea descentraliză-
rii administrative, propunem următoarea 
redacţie a art. 14, alin. (2), lit. „f ” din le-
gea administraţiei publice locale: „decide 
asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, 
întreţinere şi modernizare a străzilor, po-
durilor, drumurilor de interes local, fon-
dului locativ în condiţiile Legii cu privire 
la locuinţe, precum şi a întregii infrastruc-
turi economice, sociale şi de agrement de 
interes local;”

3. Propunem următoarea redacţie a art. 43, 
alin. (1), lit. „g” din legea administraţiei 
publice locale: „decide asupra lucrărilor 
de proiectare, construcţie, întreţinere şi 
modernizare a drumurilor de interes ra-
ional, podurilor, ...”.

PROPUNERI:
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Tabelul 1.
Analiza Programelor de repartizare a mijloacelor fondului rutier pe anii 1997-2009

Nr.
d/o

Anul Total (mln. lei) Inclusiv (mln. lei): Ponderea 
finanţării 

drumurilor 
locale ,%

(5/3)

Drumuri 
naţionale

Drumuri 
locale 

1 2 3 4 5 6
1997, inclusiv:
Reconstrucţia, reparaţia drumurilor  

125,0
62,99

79,97
36,47

45,03
26,52

36,02
42,1

1998, inclusiv:
Reconstrucţia, reparaţia drumurilor

121,3
69,4

81,357
42,057

39,943
27,343

32,9
39,4

1999, inclusiv:
Reconstrucţia, reparaţia drumurilor

73,2
27,4

50,85
18,75

22,35
8,65

30,5
31,5

2000, inclusiv:
Reconstrucţia, reparaţia drumurilor

75,50
31,40

62,01
24,97

13,49
6,43

17,9
20,5

2001, inclusiv:
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

70,50
11,49

56,30
8,54

14,20
2,95

20,1
25,7

2002, inclusiv:
Reconstrucţia şi reparaţia capitală 

84,0
20,5

61,8
15,4

22,2
5,1

26,4
24,9

2003, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

93,7
35,99

61,25
19,16

32,45
16,83

34,6
46,8

2004, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

120,36
35,17

81,23
21,56

39,13
13,61

32,5
38,7

2005, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

135,19
36,07

95,57
23,34

39,62
12,73

29,3
35,3

2006, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

143,57
32,29

84,70
10,00

58,87
22,29

41,0
69,0

2007, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

168,09
27,37

96,42
12,01

71,67
15,36

42,6
56,1

2008, inclusiv
Reconstrucţia şi reparaţia capitală

254,14
62,10

151,87
39,82

102,27
22,28

40,2
35,9

2009, inclusiv
Reparaţia drumurilor

231,35
34,90

166,85
6,00

64,50
28,90

27,9
82,8

ANEXE
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