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REZUMAT: 
 
Infrastructura rutieră din UTA Găgăuzia se încadrează perfect în rețeaua națională de drumuri și în rețeaua de coridoare 
rutiere internaționale. Lungimea totală a drumurilor din regiune constituie 1,031.1 km, inclusiv 284.11 km – de importanță 
națională, 154.57 km – de importanță regională și 600.42 km – drumuri comunale și străzi. Densitatea rețelei de drumuri 
constituie 239 km pe 1,000 km2 și 2,82 km pe 1,000 locuitori, ceea ce este sub nivelul mediei naționale (304 km și, 
respectiv, 2,6 km). Toate localitățile din regiune au acces rutier cu acoperire rigidă.  
 

Tabelul 1: Structura și starea tehnică a rețelei de drumuri din regiune 

# Categoria drumurilor Lungim
eakm 

Starea drumurilor 

Foarte 
bună 

Bună Satisfăcăt Rea 
Foarte 
rea 

1 Drumuri magistrale                    62,0 38% 25% 7% 25% 5% 

2 Drumuri republicane                 128,55 5,90% 15,80% 26,50% 32,30% 19,40% 

3 Drumuri regionale  93,56 6,90% 10,70% 39,40% 36,40% 6,60% 

4 Drumuri locale                             154,57 3,6% 18,7% 50,7% 25,1% 1,9% 

5 Drumuri comunale și străzi    600,42 
 

Total drumuri (naționale, locale și 
comunale) 

1039,1 

 
Evaluarea vizuală detaliată a situației arătat că, per ansamblu, rețeaua de drumuri din UTA Găgăuzia se află în stare 
satisfăcătoare și rea. În particular, în stare rea și foarte rea se află peste 50% din drumurile republicane, cca 40% din 
drumurile regionale și 27% din drumurile locale. De asemenea, cca 30% din lungimea drumului expres M3 continuă să fie 
în stare rea și foarte rea (aceste segmente se află actualmente în proces de reconstrucție și reparație capitală). Această 
stare de lucruri conduce la pierderi semnificative utilizatorilor de drumuri, reduce siguranța la trafic și înrăutățește starea 
mediului în zona de influență a drumurilor.  
 
Drumul expres M3 (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – granița cu România) traversează întreg teritoriul UTA 
Găgăuzia dinspre Nord spre Sud și preia toate fluxurile locale de tranzit pe această axă. În perimetrul UTA Găgăuzia sunt 
amplasate tronsoanele ”km 72,16 – 124,06” și ”km 160,26 –178,36”.  
 
Pe segmentul ”km 72,16 – 74,06” starea drumului este în stare bună și foarte bună. Reparația capitală a fost petrecută în 
perioada 2007-2009, iar ulterior s-a intervenit și cu o reparație medie. După perioada de iarnă 2017-2018 în anumite locuri 
au apărut deteriorări (găuri), ceea ce indică necesitatea unor reparații curente urgente.  
 
Porțiunea ”km 74,06 – 91,4” prezintă drumul de ocolire al mun. Comrat, care constă dintr-un segment de construcție nouă 
(km 74,06 – 80,06) și un segment de reconstrucție a drumului existent (km 80,06 – 91,4). Pentru asigurarea unor fluxuri 
continue ale transportului, pe segmentul de ocolire al mun. Comrat sunt planificate de a fi construite trei intersecții în mai 
multe nivele noi, precum și reconstruită intersecția cu drumul R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina). La 
moment este în desfășurare licitația de selectare a antreprenorului pentru realizarea acestor lucrări de construcție. 
Finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul 2021.  
 
Segmentul ”km 91,4 – 124,06” se află la o etapă avansată de finalizare a reparației capitale. Finalizarea lucrărilor este 
planificată pentru sfârșitul anului 2018. La moment starea drumului pe acest segment este bună și foarte bună. Până la 
finalizarea construcției drumului de ocolire, transportul continuă să traverseze partea centrală a municipiului Comrat, care 
se află în stare satisfăcătoare și rea.  
 
Pe segmentul ”km 169,06 – 177,76” se planifică construcția drumului de ocolire a orașului Vulcănești. La moment sunt 
purtate negocieri în privința determinării surselor de finanțare pentru aceste lucrări.  
 
Peste 50% (74,7 km) din lungimea drumurilor republicane se află în stare rea și foarte rea. 26,5% (38,3 km) se află în stare 
satisfăcătoare și  doar 21,7% (31,5 km) se află în stare bună și foarte bună. Drumurile R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – 
granița cu Ucraina), R29.1 (Basarabeasca – Ceadâr-Lunga-R29), R37 (Ceadâr-Lunga – Taraclia – R32) și R32 (M3- 
Vulcănești – Cahul – Taraclia) au intrat într-o fază de degradare accelerată. Aceasta se explică prin faptul că în ultimii 15-
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20 de ani nu s-a asigurat volumul adecvat de lucrări necesare de reparație capitală și medie. În fond, aceste drumuri au 
fost supuse doar unor intervenții fragmentate de reparații curente. Trebuie de menționat că, pe tronsoanele aflate în stare 
rea, participanții la trafic nu pot dezvolta o viteză mai mari de 30 -40 km/oră, ceea ce multiplică costurile de transportare, 
crește riscurile siguranței rutiere și are un impact negativ asupra mediului înconjurător.  
 
Rezultatele analizei efectuate arată că 55,03 км (43%) din carosabilul drumurilor regionale se află în stare tehnică rea și 
foarte rea, 50,55 km (40%) – în stare satisfăcătoare și doar 22,58 km (17%) – în stare bună și foarte bună. De asemenea, 
există serioase probleme în ceea ce privește scurgerea/evalucarea apelor pluviale, cu starea tehnică a acostamentelor și 
podurilor, infrastructurii de organizare a traficului, etc. Respectiv, 55 km de drumuri regionale necesită reparații capitale 
urgente, iar alte 50 km necesită reparația capitală pe termen mediu (3-5 ani). Totodată, alte 9 km de drumuri regionale 
necesită reparații medii urgente (reabilitarea stratului de uzură).  
 
Drumurile locale asigură legătura dintre localități și rețeaua de drumuri naționale, centrele raionale, stațiile de cale ferată, 

precum și cu alte sate. Pe teritoriul UTA Găgăuzia există 34 de drumuri locale cu o lungime totală de 154,57 km1. 55% din 

drumurile locale posedă acoperire din asfalt/beton, 17%  - pietriș, iar 28% nu au acoperire rigidă (43,7 km2). Rezultatele 
evaluării au arătat că cca 27% din drumurile locale cu acoperire rigidă se află în stare rea sau foarte rea, 50,7% - se află în 
stare satisfăcătoare și doar 22,3% în stare bună și foarte bună. Aceasta înseamnă că 20 km de drumuri locale necesită 
reparații capitale urgente, iar alte 38 km necesită intervenții de reparații capitale pe termen mediu (3-5 ani).  
 
O problemă majoră a drumurilor locale o constituie scurgerea/evacuarea îngreunată a apelor pluviale, situația fiind extrem 
de nefavorabilă în special perimetrul localităților, unde localnicii edifică valuri pentru a-și proteja curțile, ceea ce conduce la 
acumulări excesive de apă pe partea de carosabil. Această stare de lucru conduce la deteriorarea accelerată drumurilor, 
precum și înrăutățirea condițiilor de trafic și un impact negativ asupra mediului înconjurător (zgomot, vibrare, praf).  
 
O altă problemă majoră o constituie organizarea nesatisfăcătoare a circulației rutiere: lipsesc semnele de circulație, lipsesc 
marcajele rutiere, iar majoritatea intersecțiilor nu sunt amenajate corespunzător.  
 
Similar restului teritoriului Republicii Moldova, regiunea se caracterizează printr-o tendință continuă de creștere a 
intensității traficului rutier (în medie 4-5% pe an). Fluctuația intensității traficului rutier în UTA Găgăuzia pe parcursul 
anului (pe luni) este, de asemenea, similară restului teritoriului Republicii Moldova. Cea mai mare intensitate a traficului se 
înregistrează la intrarea în municipiul Comrat și orașul Vulcănești.   

  
Per general, capacitatea drumurilor de importanță națională și regională care traversează teritoriul UTA Găgăuzia este 
superioară nivelului actual al intensității traficului rutier. Conform prognozelor, capacitatea de trafic a rețelei de drumuri 
naționale din regiune va satisface cerințele de trafic pentru cel puțin următorii 10 ani. O excepție o constituie drumul M3 pe 
tronsonul Comrat – Cimișlia, cu o pondere ridicată de autocamioane.  
 
Ponderea autocamioanelor grele în fluxul de transport de pe drumul expres M3 (Chișinău – Comrat – Giurgiulești – 
granița cu România) depășește semnificativ indicatorul mediu pe Republica Moldova, ceea ce are un impact negativ 
asupra capacității portante a drumului. Respectiv, în acest caz, este nevoie de a intensifica și eficientiza controlul aferen t 
folosirii drumului de către camioanele grele.  
 
De asemenea, în corespundere cu prognoza intensității traficului rutier, în următorii 10 ani va fi necesară lărgirea părții 
carosabile pentru următoarele drumuri: M3 pe tronsonul Comrat – Cimișlia, R32 pe tronsonul Vulcănești – Cahul și R29 
(Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina).  
 
Din cauza finanțărilor insuficiente a lucrărilor de reparație și întreținere, starea drumurilor din regiune continuă să se 
înrăutățească. Deficitul finanțărilor alocate în acest scop se explică prin sub-finanțarea Fondului Rutier, care, începând cu 
anul 2015 a primit cu 35-45% mai puțin față de prevederile legale (încasările din accizele pentru produsele petroliere), 
ceea ce a constituit 479 – 1,094 mln MDL anual. Respectiv, în această perioadă, UTA Găgăuzia a fost privată de finanțări 
anuale  de cel puțin 20 mln MDL doar pentru reparația și întreținerea drumurilor locale.   

                                                
1 În corespundere cu lista drumurilor locale, aprobată prin Hotărârea de Guvern #1468 din 30.12.2016. 
2 În particular, nu dețin acoperire rigidă următoarele segmente:: L621 (Cioc Maidan - Avdarma) – 14 km, L627 (R29 – Joltai – Beșghioz – R36 pe segmentul Joltai – 

Beșghioz) – 6 km,  L626 (Congaz – Chioselia Rusă) – 6 km, L679 (М3 – accesul spre s. Văleni) – 3,8 km, L627.1 (accesul spre stația Joltai) – 1,9 km, L637 (М3- 

Vulcănești – Vadul lui Isac )– 4,5км, L630  (Corten - Burci) – 4 km, total = 43,75 km. 
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Totodată, starea actuală a sectorului din regiune este influențat negativ și de lipsa unui sistem eficient de planificare și 
alocarea a resurselor Fondului Rutier pentru autoritățile publice locale.  
 
Viziunea pe termen lung de dezvoltare a infrastructurii rutiere din UTA Găgăuzia (până în 2030-2035) constă în reparația 
capitală a 100% din drumurile locale și regionale (248 km) și asigurarea unui nivel adecvat de întreținere curentă a 
acestora.  
 
Pe termen mediu (până în anul 2025), pentru realizarea acestui scop, acest Program Regional Sectorial prevede 
reparația a cel puțin 60% din toate drumurile regionale și locale din UTA Găgăuzia.  
Respectiv, acest Program Regional Sectorial constă în implementarea următoarelor 3 obiective strategice:  
 
1: Reparația capitală a 5 coridoare de transport prioritare (131 km) 
(Prevede reparația capitală a următoarelor coridoare de drumuri regionale și locale: (i) G125 – Cenac – Dezghingea – 
Bugeac – R28, (ii) R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36, (iii) R 29 – Ceadâr Lunga – Baurci – Congaz – 
Câietu – Chioselia Rusă – М3, (iv) Taraclia – Copceac – Cairaclia – granița cu Ucraina, (v)  Vulcănești  – Alexandru Ion 
Cuza – Etulia – Etulia Nouă – granița cu Ucraina – Cișmichioi – М3.  
 
2: Reparația medie a 70 km de drumuri locale prioritare 
(Prevede pregătirea și realizarea reparației medii pentru 70 km de drumuri locale (pe cele mai prioritare segmente), 
inclusiv dotarea corespunzătoare cu semne de circulație și marcaje rutiere, reparația sistemelor de scurgere și evacuare a 
apelor pluviale).  
 
3: Îmbunătățirea situației privind securitatea rutieră pe drumurile regionale și locale 
(Prevede amenajarea corespunzătoare a intersecțiilor cu inensitate sporită a transportului, construcția / amenajarea celor 
mai problematice stații de așteptare transportului public, amenajarea marcajelor rutiere orizontale pentru a facilita accesul  
la instituțiile publice.) 
 
Cel mai mare prejudiciu pentru utilizatorii rețelei de transport îl aduce starea nesatisfăcătoare a drumurilor republicane, 
deoarece acestea preiau cea mai mare parte a fluxului rutier. Respectiv, prioritară urmează a fi considerată reparația 
capitală a drumurilor R29 (Comrat – Ceadâr Lunga- granița cu Ucraina), R29.1 (R29 – granița cu Ucraina), R23 
(Basarabeasca – Comrat), R36 – Ceadâr Lunga, R37 (Ceadâr Lunga – Taraclia- R32). Aceste proiecte urmează a fi 
inițiate deja în anul 2018.  
 

1. ÎNTRODUCERE 
 

Acest Program Regional Sectorial (PRS) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională, având menirea de 
a spori capacitățile regionale și locale pentru asigurarea unor intervenții eficiente pe termen scurt și mediu în domeniu, 
precum și pentru prioretizarea proiectelor de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii drumurilor locale și regionale în UTA 
Găgăuzia.   
 
Programul Regional Sectorial încorporează necesitățile de dezvoltare a infrastructurii drumurilor locale și regionale în UTA 
Găgăuzia, în conformitate cu cadrul strategic și de politici în vigoare la nivel național.  
 
Programul Regional Sectorial, de asemenea, va fi folosit pentru:  

▪ Programarea succesiunii intervențiilor de reabilitarea a infrastructurii drumurilor locale și regionale; 

▪ Fundamentarea proiectelor prioritare pentru finanțare; 

▪ Facilitarea dialogului cu partenerii de dezvoltare și donatorii potențiali, prezentând o imagine clară a necesităților 
de investiții și a perspectivelor de dezvoltare a sectorului.  

 
Documentul a fost elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia cu suportul 
metodologic și financiar al Proiectului GIZ ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și se bazează pe 
o analiză complexă și exhaustivă a infrastructurii rutiere din UTA Găgăuzia și în strictă conformitate cu prevederile 
legislației naționale din domeniu și principalelor documente strategice de dezvoltare a sectorului.  

▪ Strategia de Transport și Logistică pentru perioada 2013-2022 

▪ Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră pentru perioada 2010-2020 
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▪ Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-2020 

▪ Strategia de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2020 

▪ Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2022 
 
În procesul de elaborare a acestui document de planificare sectorială, au fost petrecute multiple consultări, analize și 
evaluări tehnico-economice a dezvoltării infrastructurii rutiere din UTA Găgăuzia, în conformitate cu prevederile strategiilor 
regionale și naționale aferente.  
 
Acest PRS a fost elaborat printr-o abordare etapizată, care a asigurat un echilibru adecvat între obiectivele naționale, 

necesitățile și inițiativele locale și regionale, și se bazează pe un proces de informare, consultare și implicare a tuturor 

părților interesate (Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Adunării 

Populare și Executivului UTA Găgăuzia, întreprinderii regionale de exploatare ad rumurilor ”Drumuri Comrat” SA, ș.a.). 

 
Elaborarea acestui Program Regional Sectorial s-a bazat pe experiența și lecțiile învățate în elaborarea unor documente 
similare, în particular a Programelor Regionale Sectoriale de dezvoltare a infrastructurii rutiere în regiunile de dezvoltare 
Nord, Centru și Sud, precum și pe experiența internațională avansată în domeniul reabilitării infrastructurii rutiere.  
 

2. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 
 

2.1  CADRUL LEGAL ȘI DE POLITICI 
 
Acest program regional sectorial [PRS] a fost elaborat atât în baza legislației naționale și regionale și a obiectivelor de 
dezvoltare, cât și în conformitate cu obligațiile și responsabilitățile asumate de Republica Moldova la nivel internațional. 
 

2.1.1 Obiective naționale de dezvoltare a ramurii 
 
Politica de dezvoltare a Republicii Moldova se bazează pe Strategia Națională de Dezvoltare "Moldova 2020" aprobată 
prin Legea nr. 166 din 11.07.2012 direcționată spre îmbunătățirea politicii naționale și armonizarea cadrului legislativ în 
conformitate cu normele și standardele europene 
 
SND definește problemele cheie în următoarele patru sectoare: educație, drumuri, acces la finanțare și mediul de afaceri. 
Conform Strategiei, abordarea acestor aspecte contribuie la asigurarea creșterii economice și reducerii sărăciei. Una dintre 
prioritățile cheie [SND] este creșterea investițiilor publice în infrastructura rutieră națională și locală pentru reducerea 
costurilor de transport și creșterea accesibilității. În ceea ce privește relația dintre dezvoltarea regională și infrastructura 
rutieră, SND „Moldova 2020“, subliniază faptul că o infrastructură rutieră adecvată este o condiție prealabilă pentru accesul 
populației la serviciile publice, cum ar fi clădirile administrative, spitale și școli, în special în contextul optimizării curente 
medicale și servicii educaționale. 

 
Legea aprobată nr. 112 din 2 iulie 2014 privind ratificarea Acordului de Asociere (AA) între Republica Moldova și 
Uniunea Europeană, pe lângă aspectul politic, este de o importanță deosebită pentru dezvoltarea socială și economică a 
țării. AA conține prevederi, reglementări și acorduri obligatorii de cooperare în toate sectoarele. AA subliniază importanța 
îmbunătățirii legăturilor de transport, oferind o mai mare fluiditate, siguranță și fiabilitate. În acest context, AA se axează pe 
cooperarea în conectarea rețelei strategice de transport a Republicii Moldova cu Rețeaua transeuropeană de transport 
(TEN-T) și identificarea proiectelor de interes reciproc în rețeaua relevantă. 

 
Principalul document politic național pentru dezvoltarea sectorului este Strategia Transport și Logistică 2013-2022 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 28 octombrie 2013. 
 
Scopul acestei Strategii este de a transforma sectorul transporturilor și logisticii într-un factor care contribuie la dezvoltarea 
economiei și exporturilor Republicii Moldova și susține procesul continuu de armonizare a legislației Republicii Moldova în 
sectorul transporturilor în conformitate cu standardele, legislația și reglementările UE.  
 
Direcția de bază a strategiei, care include rețeaua de infrastructură, implică o abordare care prevede asigurarea unei 
infrastructuri optime de transport pentru a sprijini dezvoltarea economiei. 
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Strategia definește o "rețea prioritară" de drumuri concepute pentru a conecta punctele strategice din țară și pentru a 
facilita relațiile internaționale. Această rețea prioritară, fiind limitată, este completată de o rețea de "alte drumuri naționale" 
care asigură în mare parte fie o legătură directă între centrele regionale, fie printr-o rețea prioritară în marile centre 
economice. 
 
În plus, având în vedere că rețeaua prioritară nu poate oferi o conectivitate suficientă, cu excepția cazului în care este 
completat de o rețea adecvată de drumuri locale. 
 
Strategia include următoarele prevederi și acțiuni care trebuie implementate pentru dezvoltarea drumurilor locale:  

▪ Identificarea şi implementarea proiectelor de reparaţie a drumurilor locale; 

▪ Reorganizarea prin fuziune a societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor de stat responsabile de întreţinerea 
drumurilor; 

▪ Ajustarea cadrului legal şi normativ şi a standardelor tehnice la cerinţele noului sistem de întreţinere;  

▪ Implementarea tehnologiilor moderne pentru întreţinerea drumurilor şi achiziţionarea echipamentului necesar;  

▪ Implementarea noilor contracte de întreţinere a drumurilor, conform celor mai bune practici internaţionale; 

▪ Asigurarea executării prin concurs public a lucrărilor de întreţinere de rutină a drumurilor; 

▪ Consolidarea capacităţii şi formarea managerială a personalului implicat în întreţinerea drumurilor; 

▪ Implementare Sistemului de management de întreţinere a drumurilor; 

▪ Decentralizarea administrării drumurilor locale prin: 

✓ trecerea unei părţi a drumurilor locale mai importante, în drumuri regionale; 

✓ transmiterea drumurilor locale rămase la balanţa autorităţilor publice locale de nivelul al doilea cu asigurarea 

alocării de resurse din Fondul rutier pentru reparaţia şi întreţinerea acestora; 

✓ asigurarea transferului de capacităţi pentru gestionarea eficientă a drumurilor locale.  

 
Durata de implementare a prezentei Strategii constituie perioada din anul 2013 pînă în anul 2022 şi este divizată în trei 
etape: termen scurt (2015), termen mediu (2018) şi termen lung (2022). Principala sarcină care trebuie abordată prin 
punerea în aplicare a acestei strategii este asigurarea unui sistem de transport eficient care ar satisface necesitatea 
cetăţenilor în mobilitate şi ar facilita comerţul pe pieţele autohtone şi internaţionale, și va spori importanța Republicii 
Moldova ca o legătură între UE și statele din Europa de Est. Strategia prevede, de  asemenea, revizia și reconstrucția 
drumurilor naționale care trec pe teritoriul UTA Găgăuzia. 
 
Este prevăzută reconstrucția drumului magistral M3 Chișinău-Giurgiulești-gr. România (cu construcția ocolurilor din Comrat 
și Vulcănești) și reparații majore ale drumurilor R29 Comrat - Ceadir-Lunga - gr. Ucraina și R35 Comrat - Cantemir - R34. 
De asemenea, se prevede repararea tuturor drumurilor locale. 
 
Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră (2010-2020) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1214 din 27.12.2010, 
descrie conceptul de „Vision Zero Progressive“, creată în parlamentul suedez pentru prima dată stabilește că pierderea de 
vieți omenești și pierderea stării de sănătate sunt inacceptabile și, în cele din urmă, sistemul de transport rutier trebuie 
proiectat astfel încât să nu aibă loc aceste evenimente. Aceasta înseamnă că siguranța rutieră este mult mai importantă 
decât alte elemente ale sistemului de transport (cu excepția celor legate de protecția mediului). 
 
Aplicarea acestui concept vizează reducerea severității accidentelor și a consecințelor acestora, îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere, a regulilor de circulație și a aplicării acestora, precum și dezvoltarea și studierea comportamentului 
utilizatorilor drumurilor. 
 
Rezultatele publicate de programul european de evaluare a traficului rutier arată că majoritatea reţelei (56%) a obținut cel 
mai mic punctaj (1 stea) pentru pasageri, 23% au fost evaluată cu 2 stele. Doar 6% din lungimea reţelei de drumuri 
inspectată a fost evaluată ca prezentând risc redus şi nici o porţiune de drum nu a intrat în categoria celor mai sigure. Cât 
priveşte evaluarea siguranței pietonilor, 95% din reţeaua de drumuri a obținut un punctaj de 3 stele, iar 1% a atins cel mai 
înalt nivel: 5 stele.  
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Caseta # 1: Statistici privind accidentele rutiere 
De exemplu, potrivit celor mai recente date disponibile furnizate de unicul centru de evidență și monitorizare a 
Inspectoratului Național de Patrulare, 273 de persoane au fost ucise și 2846 au fost rănite ca rezultat al celor 2.512 
accidente care au avut loc în 2017. În decursul celor 12 luni ale anului 2017, numărul accidentelor a înregistrat o ușoară 
creștere comparativ cu aceeași perioadă din 2016, dar numărul de persoane care au decedat și cei care au suferit diverse 
traume a scăzut. 
 

Figura / Graficul 1: Accidente rutiere  

 
 

 

 
Pentru a îmbunătăți indicatorii de mai sus, Strategia prevede următoarele sarcini specifice::       

▪ Reducerea numărului de accidente rutiere cu 50% până în 2020;  

▪ Implementarea prevederilor Strategiei naționale de siguranță rutieră; 

▪ Includerea măsurilor de îmbunătățire a siguranței rutiere în proiectele rutiere;  

▪ Includerea măsurilor de îmbunătățire a siguranței rutiere în activitățile de întreținere a drumurilor; 

▪ Efectuarea de campanii de siguranță rutieră, reguli de comportament la volan și programe privind aplicarea 
legislației. 

 
Siguranța rutieră în Republica Moldova rămâne un motiv de îngrijorare, chiar dacă guvernul a început implementarea 
Planului de acțiune pentru siguranța rutieră. Există mai mulți factori care au un impact semnificativ asupra siguranței 
rutiere, cum ar fi condițiile de drum reduse, proiectarea, comportamentul șoferului și aplicarea insuficientă a regulilor de 
trafic. 
 
Strategia națională de dezvoltare regională pentru perioada 2016-2020 
 
Pentru a asigura o dezvoltare regională socio-economică echilibrată și durabilă, această strategie vizează combinarea 
eforturilor diferitelor structuri / instituții de a implementa proiecte complexe de dezvoltare intersectorială, utilizând elemente 
de inovație și eficiență.  
 
Obiectivul general al acestei Strategii: o dezvoltare echilibrată și durabilă, asigurată în toate regiunile de dezvoltare a 
Republicii Moldova, va fi realizată prin atingerea a trei obiective specifice:   

▪ Asigurarea accesului la servicii publice și comunale de calitate; 

▪ Asigurarea creșterii economice durabile în regiuni; 

▪ Îmbunătățirea managementului dezvoltării regionale. 
 
Pentru a atinge un obiectiv specific de asigurare a accesului la servicii publice și comunale de calitate , Strategia prevede o 
măsură de dezvoltare a priorităților pentru activitățile de infrastructură rutieră regională și locală și următoarele acțiuni  
principale:  

▪ Identificarea necesităților de reabilitare a infrastructurii rutiere în cadrul dezvoltării regionale și elaborarea unui 
portofoliu de proiecte în domeniul dezvoltării regionale și locale;  
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▪ Realizarea de proiecte privind reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere în regiunile de dezvoltare. 
 

2.1.2 Obiective regionale și locale 
 
Cu sprijinul partenerilor internaționali de dezvoltare [UE, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Agenția 
Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ)], regiunea și-a actualizat cadrul strategic pentru planificarea dezvoltării: 

▪ Strategia de dezvoltare socială și economică a UTA Găgăuzia (2017-2022) 

▪ Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia (2017-2022) 

▪ Strategiile pentru dezvoltarea socio-economică a tuturor localităților din regiune (2017 - 2022) 
 
Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia (2017-2022) definește principalele probleme ale infrastructurii rutiere 
ca: 

▪ Starea precară a drumurilor locale și regionale, care implică mari costuri directe și indirecte pentru întreprinderi și 
populație; 

▪ Necesitatea creșterii mobilității intraregionale și consolidarea legăturilor interregionale. 
 
Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia prevede coordonarea dezvoltării sectorului cu direcțiile Strategiei 
naționale de transport și logistică pentru perioada 2013-2022, care subliniază următoarele sarcini: 

▪ Identificarea și implementarea proiectelor de reabilitare a drumurilor locale; 

▪ Menținerea rezultatelor obținute prin reparația drumurilor locale prin menținerea acestora la nivelul corespunzător; 

▪ Armonizarea cadrului legislativ, de reglementare și standardele tehnice cu cerințele noului sistem de întreținere; 

▪ Introducerea tehnologiilor moderne de întreținere a drumurilor și achiziționarea echipamentelor necesare; 

▪ Implementarea de noi acorduri privind întreținerea drumurilor în conformitate cu cele mai bune practici 
internaționale; 

▪ Implementarea unui sistem de management al întreținerii drumurilor. 
 
Strategia de dezvoltare socială și economică a UTA Găgăuzia (2017-2022) de asemenea, stabilește prioritățile pentru 
dezvoltarea infrastructurii rutiere în regiune. În special, Strategia prevede următoarele măsuri: 

▪ Elaborarea programului de dezvoltare a infrastructurii rutiere; 

▪ Implementarea programului de dezvoltare a infrastructurii rutiere. Perioada de implementare este 2018-2022 și un 
buget estimativ de 15 milioane EUR. 

 
Realizarea acestor priorități este asigurată cu sprijin financiar, atât de la bugetul de stat, cât și de la bugetele locale. 
Evident, accentul principal se pune pe posibila implicare a asistenței donatorilor. 
 

2.1.3 Cadrul legal 
 
În conformitate cu articolul 111 din Constituția Republicii Moldova și Legea nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic 
special al Găgăuziei (Gagauz Yeri), regiunea se bucură de autonomie și are un statut juridic special. Această dispoziție 
constituțională ar trebui luată în considerare în contextul planificării rolului și al procesului de dezvoltare și regionalizare a 
sectorului infrastructurii rutiere. 
 
În ceea ce privește reglementarea directă a sectorului infrastructurii rutiere în Republica Moldova, trebuie identificate 
următoarele 12 acte legislative și normative principale: 

▪ Legea drumurilor (nr. 509 din 22 iunie 1995) Această lege stabilește principiile economice, juridice și 
organizatorice pentru gestionarea, întreținerea, dezvoltarea și utilizarea drumurilor.  

▪ Legea nr. 436 privind administrația publică locală și Legea nr. 435 privind descentralizarea administrativă (din 28 
decembrie 2006) definesc sectorul infrastructurii rutiere ca propriile competențe și responsabilități ale 
administrației publice locale de nivelul I. 
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▪ Legea nr. 397. În ceea ce privește finanțele publice locale, din data de 16 martie 2003, articolul 11, Transferurile 
speciale de la bugetul de stat sunt alocate bugetelor unităților administrativ-teritoriale pentru finanțarea 
cheltuielilor de capital. 

▪ Legea nr. 720 privind fondul rutier (din data de 02.02.1996). Această lege stabilește baza legală, organizatorică și 
financiară pentru crearea și funcționarea fondului rutier. Fondul are un scop special și este utilizat pentru 
finanțare: întreținerea, repararea și reconstrucția drumurilor publice naționale și locale. Resursele fondului pentru 
drumurile publice naționale și locale sunt distribuite în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați. 
 

Resursele financiare alocate pe un kilometru echivalent se calculează prin formula: 

Pkmc =  

    unde: 
    Pkmc – resursele financiare alocate pe un kilometru echivalent; 
    FR – suma fondului; 
    Nkmc – numarul de kilometri echivalenti administrati. 

▪ Legea nr. 131 privind siguranța rutieră (din data de 07.06.2007). Această lege reglementează relațiile sociale și 
juridice în domeniul traficului rutier, stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorităților competente și 
ale utilizatorilor drumurilor, stabilește principiile de organizare a activității instituțiilor de formare în domeniul 
transportului rutier, precum și condițiile de admitere a conducătorilor auto în traficul rutier. 

• Hotărârea Guvernului nr. 972 din 21.12.2011 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea 
Strategiei naționale de siguranță rutieră. Planul include următoarele obiective:  

 
✓ Stabilirea unui cadru pentru o politică eficientă și durabilă în domeniul siguranței rutiere;   
✓ Consolidarea controlului asupra aplicării standardelor rutiere; 
✓ Dezvoltarea și educarea comportamentului participanților la trafic; 
✓ Protecția celor mai vulnerabili participanți la trafic - pietoni, copii, bicicliști; 
✓ Infrastructură mai sigură; 
✓ Reducerea severității și a consecințelor accidentelor rutiere. 

▪ Legea nr. 721 privind calitatea în construcții (începând cu 02.02.1996). Această lege stabilește baza juridică, 
tehnică, economică și organizatorică a activităților în domeniul construcției persoanelor fizice și juridice, atribuțiile 
și responsabilitatea acestora pentru asigurarea calității în construcții. 

▪ Legea nr. 1515 privind protecția mediului (din 16.06.1993). Protecția mediului este o prioritate națională, legată 
direct de condițiile de viață și de sănătate ale populației, de realizarea intereselor economice și sociale și  
umaniste, precum și de oportunitățile de dezvoltare durabilă a societății în viitor. 

▪ Legea nr. 851 privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea impactului asupra mediului (din data de 
29.05.1996). Legea privind protecția mediului și alte acte legislative existente determină obiectivele, obiectivele și 
principiile evaluării impactului asupra mediului, precum și regulile de bază pentru organizarea și conduita sa. 
Această expertiză este obligatorie pentru toate activitățile economice cu potențiale efecte negative asupra 
mediului, indiferent de destinație, proprietate, investiție, locație, sursă de finanțare etc.. 

▪ Legea nr. 86 privind evaluarea impactului asupra mediului (din data de 29 mai 2014). Scopul acestei legi este 
crearea unei baze legale pentru funcționarea unui mecanism de evaluare a impactului asupra mediului al unor 
proiecte publice și private la nivel național.  

▪ Hotărârea Guvernului nr. 346 din 7 aprilie 1999 privind ratificarea Convenției privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu.  

 
În baza legilor și reglementările guvernamentale de mai sus, toate proiectele viitoare care urmează să fie dezvoltate în 
procesul de planificare regională la sectorul rutier regional și local vor fi supuse expertizei ecologice de stat, cât pentru 
proiecte mai mari, inclusiv construirea de opțiuni pentru ocolire sau de ajustarea traseului pot aparea cerințe suplimentare 
pentru pregătirea unei evaluări a impactului asupra mediului. Este de așteptat ca majoritatea proiectelor rutiere care vor fi 
dezvoltate în cadrul acestui program sectorial regional să nu fie incluse în categorii care necesită o evaluare completă a 
impactului asupra mediului. 
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Având în vedere cele relatate mai sus, este necesar de concluzionat importanța respectării cerințelor de mediu chiar și în 
cazul proiectelor relativ mici, deoarece majoritatea resurselor financiare vor fi oferite de către instituțiile financiare 
internaționale. 
 
Îmbunătățirea condițiilor rutiere au un impact pozitiv asupra mediului: reducerea zgomotului și vibrațiilor, reducerea 
emisiilor nocive (consumul de combustibil este redus cu 15-25%), reducerea producerii prafului (mai ales atunci când se 
transferă piatră zdrobită pe asfalt sau beton de ciment). 
  

2.1.4 Standarde și norme tehnice 
 
În Republica Moldova, proiectarea și construcția infrastructurii rutiere este bazată pe normele sovietice privind construcțiile 
și regulile de construcție, standardele de stat (SNiP, GOST). Aceastea s-au bazat pe tehnologiile utilizate în urmă cu 30-40 
de ani și (în multe cazuri), excluzând utilizarea tehnologiilor avansate moderne. 

 
În prezent, se aplică în continuare următoarele norme obligatorii ale fostei URSS: 

▪ SNiP 2.05.03-84 - Poduri și țevi. desen. Proiectare; 

▪ NCM D.02.01:2015; 

▪ SNiP 3.06.04-91 - Poduri și țevi. Executarea și acceptarea lucrărilor; 

▪ SNiP 2.04.02-84 - Poduri și țevi. Reguli de inspecție și testare. 
 
Republica Moldova depune eforturi pentru a îmbunătăți baza reglementărilor și standardelor tehnice: în ultimii ani, în 
Moldova au fost incluse mai mult de 20 de noi standarde, în principal pentru utilizarea tehnologiei moderne, în 2015 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova a semnat un memorandum cu Ministerul 
Transporturilor din România cu privire la utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova normele și standardele tehnice ale 
României. Având în vedere că cele mai multe dintre normele și standardele tehnice din România au fost aduse în 
conformitate cu cerințele europene, problema normativelor tehnice parțial a fost rezolvată, cu toate că există încă o 
mulțime de muncă grea. 
 
În prezent, peste 100 de standarde românești în sectorul rutier sunt aprobate pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
Cu toate acestea, recent au fost elaborate și aprobate mai multe reguli noi, înlocuind vechile dispoziții sovietice, și anume: 

▪ NCM D.02.01: 2015 - Proiectarea drumurilor publice aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Ordinului nr. 
03 din 11.02.2015, care a înlocuit SNiP 2.05.02-85: Drumuri; 

▪ NCM D.02. 02: 2018 Prevenirea și curățarea zăpezii pe drumurile publice; 
 
În același timp, în Republica Moldova există un număr de documente normative noi "CP", inclusiv: 

▪ CP D.02.01-2012 Recomandări metodice pentru construirea bazelor și acoperirilor din beton ciment vibrat; 

▪ CP D.02.02-2013 Organizarea lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor. Un manual pentru maestrul 
drumului; 

▪ CP D.02.03-2011 Recomandări pentru aplicarea lianților compoziți din bitum-cauciuc pentru construcția și 
repararea suprafețelor rutiere (pentru aplicații avansate); 

▪ CP D.02.04-2011 Recomandări metodice privind tehnologia de întărire a acoperirilor din beton asfaltic cu aditivi 
din fibre de bazalt (fibre) în timpul construcției și reparării drumurilor; 

▪ CP D.02.06-2014 Ghid pentru evaluarea stării de transport-operare a structurilor de poduri; 

▪ CP D.02.07-2014 Cerințe tehnice generale pentru închiderea dispozitivelor pe structurile de pod amplasate pe 
drumurile din prima categorie; 

▪ CP D.02.08-2014 Proiectarea de haine rutiere ne-rigide; 

▪ CP D.02.09-2014 Recomandări pentru identificarea și eliminarea șanțurilor pe pavajele ne-rigide; 

▪ CP D.02.10-2016 Recomandări pentru siguranța rutieră pe șosele rutiere;  
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▪ CP D.02.11-2014 Recomandări pentru proiectarea străzilor și drumurilor orașelor și așezărilor rurale; 

▪ CP D.02.12-2014 Recomandări metodice privind refacerea acoperirilor din beton și a bazelor de drumuri prin 
metode de regenerare la rece; 

▪ CP D.02.14-2013 Reguli pentru diagnosticarea și evaluarea stării drumurilor; care a înlocuit regulamentul BCH 
6.90 pentru diagnosticarea și evaluarea stării; 

▪ CP D.02.15-2014 Normativele cerinței tehnicii rutiere pentru întreținerea drumurilor; 

▪ CP D.02.16-2012 Evaluarea forței de rezistență a îmbrăcămintei ne-rigide; 

▪ CP D.02.17-2012 Consolidarea drumurilor rutiere; care a înlocuit BCH 39-79, Ghidul tehnic pentru consolidarea 
drumurilor rutiere.  

▪ CP D.02.18-2017 Reguli de protecție a muncii în construcția, repararea și întreținerea drumurilor; 

▪ CP D.02.19-2014 Recomandări privind utilizarea dispozitivelor de închidere pe structurile de poduri ale 
drumurilor;  

▪ CP D.02.20-2012 Recomandări tehnice privind construcția și tehnologia construcției de drumuri, trotuare, zone 
din teritoriile de uz cultural și comunitar; 

▪ CP D.02.21: 2015 Aplicarea materialelor geosintetice pentru construcția drumurilor; 

▪ CP D.02.22: 2016: Reglementări pentru stabilizarea solului, stabilizatori bazați pe compuși organici naturali din 
polenzime; care a înlocuit CP D.02.22-2014, Reglementarea lucrărilor de stabilizare a solului prin stabilizatori pe 
bază de compuși organici naturali polenzimei. 

 

2.2  CADRUL INSTITUȚIONAL 
 

2.2.1 Nivel național 
 
În prezent, principalul organ de stat mandat în domeniul dezvoltării infrastructurii rutiere este Ministerul Economiei și 
Infrastructurii (MEI) care asigură elaborarea politicilor naționale, cadrului legislativ și de reglementare, precum și punerea 
ulterioară în aplicare a prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea și implementarea investițiilor necesare 
în infrastructura drumurilor (funcțiile fostului Minister al Transportului și Infrastructurii Drumurilor). De asemenea, Ministerul 
Economiei și Infrastructurii asigură rolul de coordonare a politicii de planificare teritorială dezvoltării infrastructurii ș i 
elaborării/aprobării normelor și normativelor în domeniul construcțiilor, arhitecturii și urbanismului (funcțiile fostului Minister 
al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor).  
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii coordonează activitatea Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), creată prin 
Hotărârea Guvernului #678 din 19.07.2011 în calitate de organ de administrare a infrastructurii drumurilor. Aflată în 
subordinea directă a ministerului, Administraţia de Stat a Drumurilor (ASD) este o întreprindere de stat responsabilă de 
gestionarea şi întreţinerea zilnică a reţelei de drumuri naționale și regionale din Republica Moldova (total 5,9 mii km, 
inclusiv 0,7 mii – drumuri expres, 2 mii km – drumuri republicane și 3,2 mii km – drumuri regionale). Aceasta deţine titlul de 
proprietate asupra drumurilor şi zonei drumurilor. ASD este responsabilă de toate tipurile de construcţii, întreţinere şi 
reabilitare a drumurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Principalul instrument care asigură finanțarea dezvoltării și întreținerii infrastructurii rutiere în Republica Moldova este 
Fondul Rutier, activitatea căruia este reglementată prin Legea #720 din 02.02.1996.  
 
De asemenea, în afară de Ministerul Economiei și Infrastructurii, competențe directe și indirecte în domeniul infrastructurii 
drumurilor dețin următoarele instituții publice: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Finanțelor, 
Cancelaria de Stat a Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne și Biroul Național de Statistică.  
 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este organul de stat de specialitate responsabil de 
elaborarea și promovarea politicii naționale în domeniul dezvoltării regionale. Respectiv, prin activitățile sale, MADRM  
contribuie la procesul de planificare și dezvoltare a infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, prin intermediul 
celor patru Agenții de Dezvoltare Regională. De asemenea, MADRM coordonează Fondul Național de Dezvoltare 
Regională, importantă sursă de finanțare a proiectelor locale și regionale de dezvoltare a infrastructurii rutiere.  
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Ministerul Finanțelor mobilizează și alocă mijloacele bugetare necesare în conformitate cu practicile stabilite. 
 
Cancelaria de Stat monitorizează în numele Guvernului îndeplinirea programelor guvernamentale de către ministerele 
relevante. Totodată, prin intermediul Cancelariei de Stat se asigură procesul de coordonare și monitorizare a asistenței 
tehnice și financiare internaționale.  
 
Ministerul Afacerilor Interne este principala instituție publică responsabilă de elaborarea și promovarea politicii de stat în 
domeniul siguranței circulației rutiere în Republica Moldova.   
 
Statisticile din sectorul infrastructurii drumurilor sunt colectate în mod regulat și prelucrate de către Biroul Național de 
Statistică (BNS). 
 
Donatorii și instituțiile financiare internaționale (IFI) constituie o sursă importantă de finanțare a sectorului. Principalii 
reprezentanți în sectorul dezvoltării infrastructurii rutiere din Republica Moldova sunt: Uniunea Europeană (UE), Banca 
Mondială (BM), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană pentru Investiții (BEI), 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), etc.  
 

2.2.2 Nivel regional 
 
Autoritatea reprezentativă și legislativă a UTA Găgăuzia este Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauzianin Halk 
Topluşu), care în conformitate cu prevederile Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, reglementează domeniul de 
gestiune a drumurilor regionale pe teritoriul UTA Găgăuzia.  
 
Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei este persoana oficială supremă a UTA Găgăuzia, care în conformitate cu legea, 
conduce Comitetul Executiv al Găgăuziei. Comitetul Executiv al Găgăuziei asigură reglementarea, în condițiile legii, a 
domeniului de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv a drumurilor.  
 
Asigurarea  procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare regională se realizează prin intermediul Agenției de 
Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia, institutuție publică necomercială, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului.    
 
Autoritățile publice regionale din UTA Găgăzuia dețin în proprietate drumurilor de importanță locală de pe teritoriul 
autonomiei.  
 
De asemenea, autoritățile regionale din UTA Găgăuzia dețin în proprietate acțiunile întreprinderii de exploatare a 
drumurilor  SA ”Drumuri Comrat”, care a fost creată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova #244 din 19.04.2012 
prin reorganizarea fostelor 3 întreprinderi raionale de întreținere a drumurilor – ”Drumuri Comrat”, ”Drumuri Vulcănești” și 
”Drumuri Ceadâr-Lunga”.  
Totodată, trebuie de luat în consderație că SA ”Drumuri Comrat” urmează a fi supusă privatizării, în conformate cu 
Concepția aprobată privind reformarea sectorului de întreținere a drumurilor în Republica Moldova.  
 
Întreprinderea deservește 434,64 km de drumuri, inclusiv 191,45 km – în raionul Comrat, 94,61 km în raionul Ciadâr Lunga 
și 148, 58 km în raionul Vulcănești. La întreprindere sunt angajați 126 de lucrători, inclusiv 56 – pe sectorul din Comrat, 30 
– pe sectorul din Vulcănești și 40 pe sectorul din Ciadâr Lunga. 
 
Majoritatea tehnicii rutiere este uzată fizic și moral. Activitatea întreprinderii este afectată din cauza insuficienței tehnicii și 
utilajului modern. La întreprindere se simte insuficiența mijloacelor pentru renovarea tehnică. 
 
La ântreprindere lipsește programul de dezvoltare pe termen mediu și lung. Efectuarea analizei activității întreprinderii este 
dificilă din cauza lipsei indicilor de planificare. Însă în tendența de dezvoltare a întreprinderii în ultimii 3 ani se atestă o 
creștere a indicilor financiari și economici. 
Se atestă creșterea vânzărilor și a beneficiului întreprinderii fapt ce a contribuit la majorarea rentabilității activelor și a 
capitalului propriu. Dar în același timp indicii rentabilității întreprinderii se află la un nivel insuficient. De asemenea se 
atestă un nivel înalt al coeficientului de lichidități,a circulației activelor, coeficientului autonomiei, fapt ce demonstrează 
solvabilitatea înaltă și a stabilității financiare a SA ”Drumuri – Comrat”.  
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Tabelul: Indicii economico – financiari ai SA ”Drumuri – Comrat” 
# Indicii Un. de 

măsură  

2016 2017 

1. Total Venituri, inclusiv млн lei 24367,6 46014,8 

1.1   - ÎS Administrația de Stat a Drumurilor млн lei 17364,4 28752,3 

1.2   - administrația UTA Gagauzia млн lei 4918,5 10309,1 

1.3   - Administrația publică locală (Primăriile) млн lei 1960,0 5663,7 

1.4  - Sectorul privat млн lei 86,2 1247,1 

1.5   - Altele млн lei 36,5 42,6 
2. Total cheltuieli млн lei 24293,5 45680,7 

3. Beneficiu млн lei 74,1 334,1 

4.  Cheltuieli de regie și ponderea acestora, % млн lei / 
% 

3468,0 
14,2 % 

3894,0 
8,5% 

5. Salariu mediu și ponderea acestora în cheltueli lei/ 
% 

5201 
26,4 % 

6245 
18,5 % 

6. Amortizarea млн lei 2016,3 
8,2 % 

2714,6 
5,9 % 

 
În 2017 г. la întreprindere s-au micșorat ponderea cheltuielilor de regie (administrative) cu 5,7% față de anul 2016. 
Aceasta a contribuit la majorarea beneficiului de la 74,1 mii lei în 2016 până la 334,1 mii lei în 2017, Însă beneficiul 
constituie doar  0,7% din vânzări. Dacă luăm în considerare că în calculele de deviz și procesele verbale de recepție a 
lucrărilor sunt prevăzute 14% de cheltuieli de regie și 6%  de beneficiu (total 20,5%) atunci la întreprindere sunt rezerve 
esențiale pentru majorarea rentabilității.  
 
Амортизационные отчисления предназначены для ремонта и обновления основных средств (2,7 млн. в 2017 г). Это 
означает, что у предприятия есть возможности для развития (приобретения новой техники ремонт и обновление 
производственной базы). В последние годы принимаются меры в этом направлении: отремонтировано 
административное здание, в этом году приобретены 4 единиц техники (катка). 
 
Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia este structura regională deliberativă, fără personalitate juridică, 
constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare UTA Găgăuzia.  
 
Agenția de Dezvoltare Regională din UTA Găgăuzia a fost creată în anul 2016, în calitate de instituție publică 
necomercială, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.  Agenția este responsabilă 
asigurarea proceselor operaționale aferente implementării Strategiei de dezvoltare regională.  
 

2.2.3 Nivel local 
 
Administrația publică locală din UTA Găgăzuia este reprezentată de 26 autorități publice locale de nivelul întâi (primari și 
consilii locale). În conformitate cu prevederile legislației naționale, autoritățile publice locale răspund de dezvoltarea și  
întreținerea drumurilor comunale și străzi din perimetrul localităților respective.  
 
Administrarea publică în raioane (dolay) este exercitată de administrațiile acestora. Șefii  administrațiilor de raioane sunt 
persoane oficiale care exercită atribuții de administrare, de gestiune, de dispoziție și de control pe teritoriul subordonat.  
 

2.3 CONDIȚII GEOGRAFICE ȘI ECONOMICE SPECIFICE 
 

2.3.1 Organizarea teritorială și populația 
 
Unitatea Teritorială Administrativă (UTA) Găgăuzia este situată în partea de sud-est a țării și se învecinează la nord cu 
raioanele Cimișlia și Basarabeasca, la vest cu raioanele Leova, Cantemir și Cahul, la est și la sud cu Ucraina și raionul 
Taraclia.  
 
Teritoriul regiunii UTA Găgăuzia este fragmentat în mai multe părți și cuprinde teritoriul raioanelor Comrat și Ceadâr-Lunga 
amplasate în partea de sud – est a țării, raionul Vulcănești amplasat în partea de sud și satele Copceac și Carbalia 
amplasate între localitățile raionului Taraclia. Centrul administrativ al regiunii este municipiul Comrat. 
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Figura 2: Amplasarea și organizarea teritorial-administrativă a UTA Găgăuzia 

 
 
Suprafața totală a regiunii este de 1.848 km² sau 5,4 % din suprafața totală a țării, fiind cea mai mică regiune ca mărime 
din cele 4 regiuni de bază ale Republicii Moldova.  
 
Populația totală prezentă a Regiunii UTA Găgăuzia constituie 151 mii de locuitori sau 4,6% din populaţia ţării. Densitatea 
populației - 88 de persoane pe 1 km², sau cu 29 persoane mai puțin decât media pe țară. În ultimii 10 ani, populația 
prezentă a regiunii este într-o ușoară scădere de circa 0,25% pe an, atât în zona urbană cât și în cea rurală. Actualmente, 
peste 20% din populația regiunii este reprezentată de emigranții pe termen lung și scurt.   
 
Majoritatea populaţiei locuieşte în zona rurală, aproximativ 62,6% sau 93 mii de locuitori, iar în zona urbană locuiesc circa 
58 mii de cetăţeni, ce constituie 37,4% din populația totală. 
 
Regiunea are trei raioane: Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești. În componența Găgăuziei intră două municipii, un oraș, 
trei comune și douăzeci de sate și comune (total – 26 APL). Centrul administrativ al regiunii este municipiul Comrat (cca 23 
mii locuitori sau 15% din totalul populației din regiune).  
 
Regiunea se caracterizează printr-o concentrare relativ înaltă a populației (peste 70% din locuitori au reședința în 
localități cu peste 5000 de oameni, în comparație cu 13% la nivel național). Totodată, în 5 cele mai mari localități (Comrat,  
Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Congaz și Copceac) locuiesc circa 65% din numărul total al populației regiunii.  
 
Populația urbană locuiește în 3 orașe: Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești. Cea mai mare zonă urbană din regiune este 
municipiul Comrat cu o populație de aproximativ 23 mii de locuitori, urmat de municipiul Ceadâr-Lunga cu 20 mii de 
locuitori și orașul Vulcănești cu 15 mii de locuitori (conform datelor APL).  
 
În structura populației după vârste, conform datelor din 2016, populația de 0-14 ani reprezintă 26,4% din total, ceea ce 
este peste media națională. Populația aptă de muncă (15-59 ani) are o pondere de 57,5% din total, ceea ce reflectă un 
indicator relativ ridicat de asigurare cu forțe de muncă. Populația de peste 60 de ani constituie 16,1% din populația regiunii, 
fiind aproximativ similară mediei naționale.  
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Figura 3: Amplasarea celor mai mari localități din regiune (după numărul populației) 

 
 
După structura etnică, găgăuzii constituie 82,1% din totalul populaţiei sau 123,9 mii de cetăţeni, bulgarii – 5,1% (cca 7,7 
mii de cetăţeni), moldovenii – 4,8% (7,2 mii de cetăţeni), ruşii – 3,8% (5,7 mii de cetăţeni), ucrainenii – 3,2% (4,8 mii de 
cetăţeni), cetățeni de alte etnii  –  circa 1%.  
 
Nivelul de ocupare constituie 16,1%, ceea ce este sub media națională. Cea mai mare parte a populației ocupate revine 
domeniului educației (19,7%), urmată de industrie (18,1%), agricultură (15,1%) și comerțului (12,6%). În  mediu, la 1 
angajat în economie revin 3,6 persoane care nu sunt angajate formal în activități economice.  
 

2.3.2 Profilul climaterico-geografic  
 
În conformitate cu zonificarea climaterico-rutieră a Republicii Moldova, UTA Găgăuzia este amplasată în zona #4 
(Decizia Consiliului Tehnico-științific al Comitetului pentru Construcții al Republicii Moldova din 16.07.1999). Specificul 
fiecărei zone climaterico-rutieră este reflectat în normele și normativele de proiectare a construcției rutiere în vigoare în 
Republica Moldova.  

 
Figura 4: Încadrarea UTA Găgăuzia 

în harta zonării climaterico-rutiere a Republicii Moldova  
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Regiunea UTA Găgăuzia este situată în stepa Bugeacului care face parte din câmpia colinară din sudul Moldovei. Relieful 
regiunii este caracterizat prin stepe, văi largi și dealuri mici. Găgăuzia, la fel ca și restul Moldovei, este situată în zona 
seismică a Carpaților. 
 
Regiunea se caracterizează prin o climă temperată, similară restului teritoriului Republicii Moldova. Condițiile climaterice 
se caracterizează printr-o separare clară a 4 anotimpuri: veri lungi și aride, ierni blânde și scurte, primăveri și toamne 
relativ scurte.  
 
Regiunea UTA Găgăuzia este cea mai caldă și aridă regiune din țară, cu o temperatură de 10 şi mai multe grade Celsius 
pe parcursul a 179-187 de zile pe an. Temperaturile zilnice ale regiunii sunt cu 2-3 grade mai ridicate decât în celelalte 
regiuni. Suma temperaturilor active alcătuieşte 3.300 de grade. Clima se mai caracterizează printr-un număr mare de zile 
însorite – circa 190 zile anual sau 2,354 ore de lumină pe an.  
 
Cantitatea de precipitații de-a lungul anului este neuniformă, deseori survin perioade de secetă. Nivelul mediu de 
precipitaţii este de 350-370 mm.  
 
În ultimii ani se observă deșertificarea și frecvența foarte înaltă a hazardurilor naturale și sporirea variabilității climei . 
Pentru Găgăuzia, precum și pentru întreaga regiune din sudul Moldovei, este caracteristic un grad mai înalt de riscuri 
climatice, decât în centrul și nordul țării. Cel mai mare prejudiciu este adus de vânturile uscate, grindină, înghețuri, precum 
și de seceta, care se manifestă o dată la trei ani. Acest fenomen este accentuat și mai mult de nivelul scăzut de împădurire 
în regiune (doar 13,8%, adică de două ori mai puțin decât nivelul necesar). Totodată, resursele de apă din regiune sunt 
insuficiente pentru a proteja agricultura de secetă. 
 

Tabelul 2: Indicatorii climaterici specifici regiunii 
# Indicatori Valori 

1. 
Temperatura medie 

Iulie 21,5°C  –  23,2°C 

Ianuarie -2,5°C – -1,7°C 

2. Cantitatea anuală medie de precipitații 490-550 mm 

3. Suma temperaturilor zilnice medii în perioada vegetației 
active 

3310-3700°C 

4. Coeficientul hidro-termic 0,7-0,8 

5. Durata perioadei fără îngheț 181-190 zile 

 
Rețeaua hidrologică a regiunii este amplasată în limitele bazinului Dunării și afluenților săi. Cea mai mare parte a 
teritoriului regiunii se suprapune cu bazinul râului Ialpug (142 km în lungime, suprafața bazinului – 3180 km2), care se 
revarsă în lacul-liman Ialpug din Ucraina. Alte râuri sunt mai mici: Lunga, Lunguța, Ialpujel (toate sunt afluenți ai r. Ialpug) 
și Cahul. În regiune există două rezervoare mari de apă: rezervorul Comrat, cu o suprafață de apă de 1,7 km2 și Congaz, 
cu o suprafață de 4,9 km2. 
 
UTA Găgăuzia posedă un potențial limitat de zăcăminte subterane. În principal, regiunea deține zăcăminte de materiale 
de construcții, precum și zăcăminte de cărbune brun (neexploatate).  
 

2.3.3 Profilul socio-economic al regiunii 
 
Economia UTA Găgăuzia constituie mai puțin de 3% din economia națională a Republicii Moldova.  
 
În structura economiei regionale predomină agricultura: cultivarea grăuncioaselor (40% din total producție), floarea 
soarelui, viță de vie, tutun, etc. UTA Găgăuzia asigură cca 10% din producția națională de grăuncioase, 11% din producția 
națională de floarea soarelui, 15% - din producția de struguri și 24% - din producția de tutun.  
 

Tabelul 3: Ponderea UTA Găgăuzia în indicatorii naționali (2016) 
# Indicatori Valori Ponderea UGA Găgăuzia în 

indicatorii naționali 

1 PIB* 3,1 mlrd lei 2,7% 

2 Producție industrială 1,57 mlrd lei 3.3% 

3 Volumul comerțului intern 857.3 mlrd lei 1,8% 

4 Volumul lucrărilor de construcție - montaj 162 mlrd lei 2% 
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5 Mărfuri transportate 0,99 mii tone 3,2% 

6 Pasageri transportați 92  mln km-pasageri 3% 

7 Investiții în active materiale 398 mln lei 2% 
*Notă: În Republica Moldova, prima și unica evaluare a PIB în profil regional a fost efectuată în 2016 pentru anii 2013-2014.  

 
Sectorul industrial este reprezentat în principal de industria de prelucrare a producției agricole (45% din total), fiind 
reprezentată în primul rând de industria vinicolă și de conserve, producerea de făină și producerea de produse lactate. 
UTA Găgăuzia asigură cca 25% din producția națională de vinuri vrac, 17% - din producția națională de băuturi alcoolice 
tari, 19% - din producția de făină, 11% - din producția de conserve și 8% din producția de sucuri. Alte ramuri ale sectorului 
industrial sunt industria constructoare de mașini, industria ușoară, industria farmaceutică și industria mobilei.  
 
Exportul de produse UTA Găgăuzia este orientat în primul rând spre statele Uniunii Europene: România, Polonia, 
Bulgaria, Germania, Italia și Marea Britanie. Pe piețele acestor 6 state UE sunt direcționate peste 30% din total exporturi 
(inclusiv cca 80% din exporturile spre UE). După piața UE, urmează piața CSI cu o pondere de 25% din totalul exporturilor 
(Rusia, Ucraina, Belarus, Cazahstan). În structura exporturilor predomină băuturile alcoolice și nealcoolice (peste 40%), 
semințe și uleiuri (cca 16%) și textilele (cca 16%).  
 
În profil teritorial, potențialul economic este amplasat relativ uniform pe teritoriul regiunii, cu o evidențiere 
accentuată a localităților urbane în calitate de centre economice dominante. În cele 3 orașe din regiune sunt amplasați 38 
din 50 cei mai mari agenți economici din regiune (22 în Comrat, 9 în Ceadâr Lunga și 9 în Vulcănești) și 36 din 50 agenți 
economici cu cel mai mare număr de angajați (Comrat – 15, Ceadâr Lunga – 13, Vulcănești – 9).  
 

Tabelul 4: Amplasarea factorilor de producție în context regional 
Raioane Ponderea 

populației 
Ponderea industriei Ponderea agriculturii Ponderea agenților 

economici înregistrați 

Comrat 41% 40% 45% 58% 

Ceadâr-Lunga 43% 25% 35% 28% 

Vulcănești 16% 35% 20% 14% 
Total UTA Găgăuzia 100% 100% 100% 100% 
Sursa: Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia, calculele experților 

 
Municipiul Comrat se dezvoltă în calitate de centru administrativ, comercial și industrial al UTA Găgăuzia. În municipiu 
funcționează câteva întreprinderi industriale mari: Fabrica de Vin ”Vina Komrata”, rafinăria de produse petroliere, fabrica 
de conserve ”Basarabia Agroexport”, Fabrica de Ulei, fabrica de spirt, uzina de beton armat ”Betacon”, fabrica de mobila 
”Goliat Vita”, fabrica de confecții ”Rediager SV”, fabrica farmaceutică ”Vitafarm”, ș.a. În anul 2014 în mun. Comrat a fost 
creat un Parc Industrial de tip ”grienfield” cu o suprafață totală de 50,3 ha. În conformitate cu Studiul de Fezabilitate, parcul 
industrial urmează să atragă în următorii ani investiții de circa €75,6 mln. La moment, autoritățile poartă negocieri cu 
potențiali investitori privind dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție a parcului.  
 
Principalii agenți economici din mun. Ceadâr-Lunga sunt Combinatul de Produse de Panificație (cel mai mare din Sudul 
Republicii Moldova), fabrica de fermentare a tutunului, ”ZTEO” SA (producția de echipamente electrice), fabrica de uleiuri 
(unica din Sudul Republicii Moldova), 3 fabrici textile cu capital străin ș.a.  
 
Dezvoltarea economică a orașului Vulcănești este dominată de existența și funcționarea Zonei Economice Libere 
”Valkaneș”, amplasată pe o suprafață de 122,3 hectare. În ZEL activează deja 24 rezidenți, inclusiv 12 cu capital străin și 
12 cu capital autohton. Per total, rezidenții zonei au creat cca 400 locuri de muncă. Din momentul funcționării ZEL, 
rezidenții au efectuat investiții totale de cca 16 mln USD. Cel mai mare rezident al ZEL este întreprinderea ”DK-Intertrade”, 
care a construit și pus în funcțiune o fabrică de vin modernă cu o capacitate de 20 mln sticle pe an (”Aur Vin”). Alți rezidenți 
majori sunt reprezentați de "Industrial Invest" SRL, "OLIMP", АО "Combifuraj-Vulcanesti", “Terra Impex" SRL, "PA & CO 
International" SRL și alții.  
 
Veniturile populației continuă să fie mici. În anul 2016 salariul mediu în regiune a constituit 3,870 MLD (bărbați – 4,000 
MDL și femei – 3,700 MDL), ceea ce reprezintă cel mai jos indicator față de toate celelalte regiuni de dezvoltare din țară 
(media națională = 5,000 MDL). Mărimea medie a pensiei în regiune a constituit 1,2220 MDL (bărbați – 1,381 MDL și 
femei – 1,154 MDL).  
 
Pe teritoriul UTA Găgăuzia funcționează 110 instituții de învățământ preuniversitare, inclusiv 49 instituții de învățământ 
gimnazial și liceal, și 61 instituții pre-școlare (în total 14,6 mii elevi și copii). De asemenea, pe teritoriul autonomiei 
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funcționează 3 instituții de învățământ profesional-tehnic, care sunt frecventate de cca 549 elevi (conform datelor Biroului 
Național de Statistică), ceea ce este cu 100 mai puțin decât în 2011. Pe teritoriul UTA Găgăuzia funcționează 2 colegii, în 
care își fac studiile cca 825 studenți (datele anului 2015). În anul 2016 în Universitatea de Stat de Comrat își făceau 
studiile cca 1,422 studenți.  
 
Sectorul ocrotirii sănătății din regiune este reprezentat de 3 spitale (în mun. Comrat, mun. Ceadâr-Lunga și or. 
Vulcănești) și 30 unități medicale primare și de urgență. Totodată, este cazul de menționat că după nivelul de acoperire cu 
medici și personal medical, situația din regiune este mai rea decât media pe țară (19,2 medici și 60,3 personal medical la o 
mie de locuitori în comparație cu media națională de 36,2 și respectiv 73. Per total, în instituțiile medica le din regiune 
activează 1208 angajați, inclusiv 314 medici.  
 
În UTA Găgăuzia funcționează 38 biblioteci, inclusiv 8 – orășenești și 10 – filiale pentru copii. În regiune funcționează 6 
muzee, în care activează 42 colaboratori. Cel mai mare și reprezentativ muzeu din regiune este Muzeul Regional din mun. 
Comrat, iar cel mai vizitat muzeu este cel din satul Avdarma.  
 
Indicatorii detaliați cu privire la dezvoltarea socio-economică a localităților din regiune sunt prezentați în Anexa #6.1.   
 

2.4 STAREA DRUMURILOR 
 

La momentul actual Republica Moldova este asigurată suficient cu infrastructură rutieră în dependență de 
suprafață și numărul de locuitori. Densitatea rețelei rutiere alcătuiește 314 km la 1000 km2 și 2,6 km la 1000 de 
locuitori. Aceasta se consideră suficient satisfacerea necesităților țării la etapa actuală de dezvoltare. 
 

Rețeaua principală de drumuri naționale (drumuri expres și drumuri republicane) suportă majoritatea fluxurilor de 
transport  pe direcțiile Nord – Sud și Vest – Est. Drumurile regionale completează rețeaua națională și asigură 
legătura atât în interiorul regiunii, cât și cu raioanele vecine. 
 

Drumurile locale în general sunt drumuri de acces către localități și asigură legătura acestora cu rețeaua rutieră 
națională și centrele raionale UTA Găgăuzia. Drumurile comunale și străzile, în general, asigură necesitățile 
populației locale și agenților economici.  
 

2.4.1 Rețeaua de drumuri 
 

Rețeaua de drumuri UTA Găgăuzia este constituită din 1, 039.1 km de drumuri, inclusiv 284,11 km de drumuri 
naționale, 154,57 km de drumuri locale și 600,42 km de drumuri comunale și străzi3 

 

Densitatea rețelei de drumuri alcătuiește 239 km la 1000 km2 și 2,82 km la 1000 de locuitori, ce este mai puțin 
decât indicii medii pe Republica Moldova (314 km și respectiv 2,6 km). Toate localitățile Găgăuziei sunt 
asigurate cu drumuri pavate. 
 

Rețeaua rutieră a UTA Găgăuzia se înscrie eficient în rețeaua de națională de drumuri și în rețeaua coridoarelor 
internaționale (TEN-T, TRACECA, Rețeaua Marilor Drumuri Europene – E, EATL, ș.a.) și este destinată 
asigurării accesului către piețele de desfacere, centrele administrative, sociale și culturale atât la nivel național și 
internațional, cât și la nivel regional3. 
 

Tabelul 5: Rețeaua rutieră a regiunii 

# Categoria Drumurilor 
Lungimea, 

км 

Ponderea în 
parametrii 
naționali 

1 Drumuri naționale 284,11 4,81% 

1.1 Drumuri expres 62 9,68% 

1.2 Drumuri republicane                 128,55 6,47% 

1.3 Drumuri regionale                     93,56 2,85% 

2 Drumuri locale                             154,57 4,55% 
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Total drumuri naționale și locale                 438,68 4,72% 

3 Drumuri comunale și străzi    600,42 
 Total drumuri (naționale, locale, comunale și străzi) 1039,1 

 

Analiza efectuată arată că infrastructura rutieră existentă este în stare nesatisfăcătoare și necesită investiții 
esențiale pentru reabilitare și modernizare3. DE asemenea, unele zone, unde se așteaptă creșterea traficului, 
infrastructura rutieră trebuie lărgită și dezvoltată. 
 
Drumul expres M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. cu România este axa centrală de transport a țări pe 
direcția Centru – Sud și leagă Centrul  Logistic Complex (transport naval, transport feroviar și transport auto) cu 
cifra de afaceri de perspectivă aproximativ doua milioane tone pe an și întrările în Republica Moldova din partea 
României și Ucrainei cu mun. Chișinău și în continuare spre Nord și Est. Amplasarea reușită a Găgăuziei în 
mijlocul acestei axe de transport asigură legătura eficientă a regiunii atât cu partea de sud, cât și centrul 
Republicii Moldova. Drumurile R36 Basarabeasca – Ciadâr Lunga și R37 Ciadâr Lunga – Taraclia –R32 asigură 
legătura centrelor raionale  Basarabeasca, Ciadâr Lunga și Taraclia și completează rețeaua de drumuri 
naționale principale pe direcția Nord – Sud. 
Drumul R35 Comrat – Cantemir –R34, R29 Comrat – Ciadâr Lunga – Fr. Ucrainei și R23 Basarabeasca – 
Comrat deservesc fluxurile de transport pe direcția Vest – Est. R29 Comrat – Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei sunt 
incluse în rețeaua prioritară a Republicii Moldova 
 
Conform prevederilot Strategiei de Transport și Logistică pe anii 2013 – 2022 drumurile M3 Chișinău – Comrat – 
Giurgiulești – Fr. României și R29. . Aceste drumuri  sunt incluse în programul investițional al Strategiei de 
Transport și Logistică pe anii 2013 – 2022 și la momentul actual sunt în reparație capitală și reconstrucție cu 
construcția drumurilor noi de ocolire ( pe sectoarele: Porumbrei – Cimișlia, ocolirea localităților: or.Cimișlia, mun. 
Comrat, s. Burlăceni,or. Vulcănețti și satele Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești). Finanțarea acestor 
lucrări se va efectua din creditele BEI, BERD și a grantului UE. Finalizarea lucrărilor este planificată până la 
finele anului 2021. În perspectivă se preconizează  construcția drumurilor de ocolire a localităților Congaz, 
Chirsova și Svetlâi. Flucsurile de transport se vor deplasa cu viteză constantă, ce va asigura un regim optimal 
de lucru al motoarelor. Finalizarea lucrărilor de reparație capitală și reconstrucție acestui drum expres va 
contrubui la dezvoltarea economică în zona lui de influență, care include întrg teritoriul UTA Găgăuzia. 
 
Lucrările de reabilitare a sectorului Comrat – Ciumai sunt în stadiu de finalizare. Reconstrucția și reabilitarea 
drumului va permite micșorarea esențială a cheltuielilor de transport și a timpului participanților la trafic, va 
îmbunătăți siguranța la trafic. Va fi îmbunătățită și amenajarea localităților prin care trece drumul (Congaz, 
Chirsovo și Svetlâi): construcția trotuarelor, intrărilor încurți terenuri de staționare, sisteme de evacuare a apelor 
ș.a. 
        

Drumul R35 Comrat – Cantemir – R34 se află în stadiul de executare a reparației medii (tratament superficial). 
În 2018 aceste lucrări vor fi finalizate, fapt ce va contribui la îmbunătățirea condițiilor de rulare și a siguranței la 
trafic. 
 

2.4.2 Starea tehnică a drumurilor 
 

Starea3 rețelei de drumuri influiențează esențial sinecostul transporturilor auto și a timpului în circulație al 
participanților la trafic. Starea rea a rețelei rutiere influiențează neganiv si asupra mediului ambiant și sigaranța 
la trafic. 
  
În prezenta lucrare s-a efectuat evaluarea vizuală a tuturor drumurilor naționale și a majorității drumurilor locale 
amplasate pe teritoriul UTA Gagauzia. A fost studiată detaliat starea părții carosabile ca parametru mai 
important, care influiențează eficiența transporturilor și comoditatea circulației pe drum. 
 

Pentru coridoarele selectate se va efectua o evaluare mai detaliată a stării drumurilor. În baza acesteia se vor 
elabora studii de proiectare simplificate pentru reparația coridoarelor selectate. 
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Starea drumurlui stă la baza selectării tipurilor lucrărilor de reparație. Când starea esteb rea și foarte rea este 
necesar de efectuat lucrări de reparație urgente (de obicei se numește reparație capitală) , când starea este 
sanisfăcătoare reparația se evectuează țn termeni medii (3 – 5 ani), când starea este bună și foarte bună 
reparația se evectuează  în termeni mai îndelungați (7 – 10 ani în dependență de intensitatea traficului). În cazul 
când lungimea esențială a sectoarelor (peste 50%) se află în stare rea și mediocră, de obicei se numește 
reparație capitață. Aceasta se argumentează prin faptul că pâna la elaborarea proiectului cu coordonările 
respective (1 – 2 ani), o parte din sectoarele, care se află în stare mediocră vor trece în stare rea.  
 

Conform datelor Băncii Mondiale pierderile posesorilor unităților de transport îndependență de starea părții 
carosabile constituie de la 9 la 32% 
 
Tabelul 6: Coeficientul cheltuielilor de transport în dependență de starea drumurilor 

Tipul unității de 
transport/starea părții 

carosabile 

Foarte bună și 
bună 

Mediocră Rea Foarte rea 

Autoturisme 1,0 1,09 1,20 1,32 

Camioane cu greutatea de până 
la 3,5tn și microbuze 

 
1,0 

 
1,09 

 
1,20 

 
1,32 

Autobuze (30 locuri) 1,0 1,11 1,24 1,32 

Camioane  5-7 tn 1,0 1,09 1,22 1,32 

Camioane  12 tn 1,0 1,10 1,23 1,32 

Camioane cu remorcă 20-22тн 1,0 1,10 1,23 1,32 

 

Starea drumurilor în UTA Găgăuzia:  
 

Drumul Expres M3 Chișinău – Comrat -  Giurgiuleșt  - Fr. României traversează tot teritoriul găgăuziei de la 
Nord la Sud și suportă fluxurile de transport de tranzit și locale. În limitele Găgăuziei sunt amplasate sectoarele: 
km 72,16 –124,06; km 160,26 – 178,36. 
 
Pe sectorul km 72,16 – 74,06 drumul se află în stare bună și foarte bună. Reparația capitală aic a fost efectuată 
în perioada anilor 2007 – 2009, apoi s-a efectuat reparație medie (tratament superficial). După perioada de iarnă 
2017 – 2018 în unele locuri au apărut gropi, fapt ce argumentează necesitatea efectuării plombării gropilor și 
restabilirii stratului de uzură (tratament superficial). Sectorul km 74,06 – 91,40 este drumul de ocolire a mun. 
Comrat, care este alcătuit din sectorul construcției noi km 74,06 – 80,06 si sectorul drumului existent, km 80,06 
– 91,40, care va fi reconstruit. Pentru asigurarea circulației lente a fluxului de transport pe drumul de ocolire vor 
fi construite trei intersecții noi denivelate și reconstruită intersecția denivelată existentă cu drumul  R29 Comrat – 
Ciadâr Lunga – Fr. Ucrainei. La momentul actual se petrece licitația pentru lucrările de construcție. Darea în 
exploatare este planificată pentru anul 2021. Sectorul km 91,40 – 124,06 se află în stadie finală de reparație 
capitală. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru  anul 2018. La moment sectorul se află în stare bună și 
foarte bună. Pînă la finalizarea lucrărilor de construcție transportul circulă pe străzile or. Comrat  care se află în 
stare mediocră și rea. Aici trebuie de controlat referitor la Vulcănești Informație detaliată despre starea părții 
carosabile este redată în anexa 6.2. 
 

Tabelul 7: Starea tehnică a părții carosabile a drumului expres М3 în limitele UTA Găgăuzia 
 

Lungimea 
Starea părții carosabile 

Foarte bună bună mediocră rea Foarte rea. 

56,14 км 21,66 14,3 3,94 13,7 2,54 

100% 38 25 7 25 5 

 

Peste 50% (74,7 km) din lungimea drumurilor republicane se află în stare rea și foarte rea, 26,5% (38,3 km) 
se află în stare mediocră. Numai 21,7% (31,5 km) se află în stare bună și foarte bună. Drumurile R29 Comrat – 
Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei,  R29.1 R29 – frontiera cu Ucraina, R36 Basarabeasca – Ciadâr Lunga, R37 Ciadâr 
Lunga – Taraclia –R32 și R32 Vulcănești – Cahul – Taraclia au intrat într-un stadiu accelerat de degradare. 
Aceasta se explică prin neefectuarea în ultimii 15 – 20 ani a lucrărilor necesare de reparație medie și capitală. 
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Se executau numai lucrări de reparație curentă (plombarea gropilor) și numai pe unele sectoare cu lungimea de 
câteva sute de metri se aplica un strat de beton asfaltic. Este necesar de subl iniat, că sectoarele care vse află în 
stare foarte rea nu permit circulația cu viteză mai mare de 30 – 40 km/oră, fapt ce influiențează negativ la 
sinecostul transporturilor, siguranței la trafic și mediul ambiant.  
 
Tabelul 8. Starea tehnică a părții carosabile pe drumurile republicane 

#  
Denumirea drumului 

Lungimea, 
км 

Starea părții carosabile 

Foarte 
bună  

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

1 R23 Basarabeasca - Comrat 12,6 0,8 0,6 4,7 5,6 0,9 

2 R28   M3 – Comrat 14,3 7,6 1,9 2,1 2,7   

3 R29 Comrat – Ciad. Lunga – fr. Ucrainei 42,1   7,8 13,3 13,9 7,1 

4 R29.1 R29 – Fr. Ucrainei  9,45     1,3 3,75 4,4 

5 R32 M3 –Vulcănești – Cahul - Taraclia 5,4     2,5 2,9   

6 R35  Comrat – Cantemir – R34     10   10       

7 R36  Basarabeasca – C. Lunga  – R29 27,35 0,3 0,65 6,1 6,4 13,9 

8 R37 Ciadâr Lunga – Taraclia – R32 23,4   1,9 8,3 11,4 1,8 

Total 144,6 км 8,6 22,95 38,3 46,65 28,1 

100% 5,90% 15,80% 26,50% 32,30% 19,40% 

 
Drumul Republican R23 Basarabeasca – Comrat face legătură cu raionul Basarabeasca și localitățile pe această 
direcție. Pe teritoriul Găgăuziei drumul este amplasat de la km 7,50 până la km 21,10 (13,60 km). Necătând la faptul că 
drumul necesita reparație capitală, în ultimii ani s-au executat numai lucrări de reparație curentă care constau în 
plombarea gropilor și numai în unele cazuri se aplicau straturi din beton asfaltic (km 7,50 – 9,10). În rest, peste 50% din 
lungimea drumului se află în stare rea și foarte rea  și 37% - în stare mediocră. Aceasta înseamnă, că drumul necesită 
reparație capitală. Informație detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 9: Starea tehnică a drumului R23 Basarabeasca - Comrat 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

12,6 км 0,8 0,6 4,7 5,6 0,9 

100% 6,3% 4,7% 37,3% 44,5% 7,2% 

 
Drumul republican R28 M3 – Comrat de la km 0,00 până la km 9,50 se află în stare bună și foarte bună. Reparația 
capitală a fost efectuată în anii 2007 – 2009, apoi a fost efectuată reparație medie (tratament superficial). După perioada 
de iarnă 2017 – 2018 în unele locuri s-au format gropi, ce explică necesitatea plombării gropilor și executării reparației 
medii (tratament superficial). În continuare de la km 9,50 până la km 14,30 drumul se află în stare mediocră și rea. Pe 
sectoare îndelungate s-au format făgașe. Acest sector necesită reparație capitală. Informație detaliată despre starea 
tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 10: Starea tehnică a drumului R28 M3 -  Comrat 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

14,3 7,6 1,9 2,1 2,7 
 

100% 53,1% 13,2% 14,7% 19% 
 

 
Drumul republican R29 Comrat – Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei face legătura între două mai importante centre social 
economice și culturale ale Găgăuziei cu ieșirea la frontiera Moldo – Ucraineană. 31% din lungimea drumului se află în 
stare mediocră, peste 50% se află în stare rea și foarte rea. Aceasta permite de a face concluzia, că drumul are necesitate 
urgentă de reparație capitală. Informație detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
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Tabelul 11: Starea tehnică a părții carosabile a drumului R29 Comrat – Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei 
Lungimea,  

км 
Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

42,1 км   7,8 13,3 13,9 7,1 

100%  18,5% 31,6% 33,0% 16,9% 

 
Drumul republican R29.1: R29 – frontiera cu Ucraina a fost parte integrantă a drumului R31 Căușeni – Tarutino – 
Bolgrad și se deservea de către Direcția regională de drumuri din or. Odesa. În anii 90 sectorul a trecut la balanța 
Întreprinderii Autodrum Cahul, însă de atunci lucrări de reparație capitală și medie nu s-au efectuan,din această cauză 
drumul se află în general în stare rea și foarte rea. Drumul necesită reparație capitală urgentă. Informație detaliată despre 
starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 12: Starea tehnică a părții carosabile a drumului R29.1 R29 – frontiera cu Ucraina 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

9,45 км 
 

 1,3 3,75 4,4 

100% 
 

 
14% 40% 47% 

 

Drumul republican R32  M3 – Vulcănești – Gahul – Taraclia face legătura centrului raional Vulcănești cu 
mun. Cahul și este amplasat pe teritoriul Găgăuziei de la km 0,00 pînă la km 5,40. În general drumul se află în 
stare rea (53,7%) și mediocră (46,3%) fapt ce subliniază necesitatea în reparație capitală urgentă. Informație 
detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 13: Starea tehnică a părții carosabile a drumului R32 M3 – Vulcănești– Gahul – Taraclia 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

5,4 км 
  

2,5 2,9 
 

100% 
  

46,3% 53,7% 
 

 

Drumul republican R35 Comrat -  Cantemir - R34 legă capitale Găgăuziei mun. Comrat cu centrul raional 
Cantemir și localitățile din preajmă. În 2017 au demarat lucrările de reparație medie (tratament superficial)  a 
drumului, care se planifică să fie finalizate în anul 2018. Lucrările executate în 2017 au acoperit sectorul de bază 
amplasat pe teritoriul UTA Găgăuzia (8 din 10 km). Aceasta permite de a face concluzia că drumul se află în 
stare bună. 
 
Tabelul 14: Starea tehnică a părții carosabile a drumului R35 Comrat -  Cantemir - R34 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

10 км 
 

10 
   

100% 
 

100% 
   

 

Drumul republican R36 Basarabeasca - Ciadâr Lunga - R29 leagă centrele raionale Basarabeasca și Ciadâr 
Lunga. Pe teritoriul Găgăuziei drumul este amplasat pe o lungime de 27,35 km: de la km 9,30 până la km 36,65. 
Pe sectoarelel km 9,30 – 13,00; 15,10 -  18,20   îmbrăcămintea rutieră este din pietriș și prundiș. În restul 
lungimii – îmbrăcămintea este din beton asfaltic. Partea carosabilă se află, în general în stare rea și foarte rea 
(74,2%), doar 3,3% se află în stare bună și foarte bună. Luînd în considerare, că mai mult de 50% din lungime 
se află în stare foarte rea, considerăm că sistemul rutier urgent necesită reparație capitală. Informație detaliată 
despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 15: Starea tehnică a părții carosabile a drumulu R36 Basarabeasca - Ciadâr Lunga - R29 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

27,35 км 0,3 0,65 6,1 6,4 13,9 

100% 1% 2,3% 22.3% 23,4% 50,8% 
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Drumul republican R37  Ciadâr Lunga – Taraclia – R32 leagă centrele raionale Ciadâr Lunga și Taraclia. Pe 
teritoriul Găgăuziei drumul este amplasat pe o lungime de 15,15 km: km 0,00 – 4,00 și km 11,00 – 22,15. În 
general partea carosabilă se află în stare rea și foarte rea (56,4%), în stare bună se află doar 8,1% din lungimea 
drumului. Aceasta înseamnă, că drumul necesită urgent reparație capitală. Informație detaliată despre starea 
tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 16: Starea tehnică a părții carosabile a drumulu дороги R37 Ciadâr Lunga – Taraclia – R32 

Lungimea,  
км 

Starea părții carosabile 

Foarte bună  Bună Mediocră Rea Foarte rea 

23,4 км 
 

1,9 8,3 11,4 1,8 

100% 
 

8,1% 35,5% 48,7% 7,7% 

 

Lungimea drumurilor regionale amplasate în limitele UTA Găgăuzia constituie 93,56 km. În gadrul studierii 
drumurilor regionale, echipa de experți, în scopul asigurării legăturii logice cu localitățile vecine și continuității 
drumului, au prelungit unele sectoare după limitele Găgăuziei. Astfel examinarea drumului G126 G125 – Cenac 
– Dizghingea – Bugeac – R28 s-a început de la km 0,00, de la conexiunea cu G125 și nu de la km 3,74, care 
coincide cu limita administrativă a UTA Găgăuzia, asigurând o legătură logică a acestor drumuri regionale. 
Sectorul Chiriet Lunga  - frontiera Ucrainei  nu a fost examinat, deoarece este un drum din pământ și 
amplasarea lui va fi precizată la etapa elaborării proiectului. Ca rezultat Lungimea drumurilor regionale 
examinate alcătuiește 128,59 km, inclusiv 88,50 km pe teritoriul Găgăuziei și 40,10 km în raioanele vecine. 
Lungimea drumurilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic constituie 84,09 km (60%), dar cu îmbrăcăminte din 
pietriș și prundiș 44,50 km (40%). Mai detaliat, amplasarea drumurilor regionale în limitele Găgăuziei și a 
raioanelor vecine este redată îm tabelul 17 
 
Tabelul 17. Amplasarea drumurilor regionale examinate 

# 

 
Denumirea drumului 

Sectorul Lungimea, 
км 

În limitele 
UTA 

Găgăuzia 

 
Alte raioane De la км Până la 

км 

1 
G126   G125 -Cenac – 
Bugeac – R28 

0 4,74 4,74   4,74  (Cimișlia) 

4,74 16,56 11,82 11,82   

2 

G128 G125 -Iargara - 
Borogani – Coganzcicul 
de jos - R35 

14,74 19,6 4,86 4,86   

3 
G129 R29 -Ferapontievca 
– Chiriet Lunga – frontiera 
cu Ucraina 

0 15,8 15,8 15,8   

4 

G135  Ciadâr Lunga – 
Congaz - Dimitrova - 
G131  

0 27,04 27,04 27,04   

27,04 29,3 2,26   2,26 (Cantemir), 

5 

G136   G135 - Câetu – 
Ciselia Rusă - М3 

0 5,1 5,1   5,10 (Cantemir) 

5,1 9,25 4,15 4,15   

9,25 13,04 3,79   3,79 (Cahul) 

6 

G140 R32 -Taraclia - 
Copceac – Cairaclia –
frontiera cu Ucraina 

0 3,5 3,5   3,50 (Taraclia 

3,5 9,9 6,4 6,4   

9,9 20,1 10,2   10,20 (Taraclia) 

7 
G141 Vulcănești - Colibaș  

0 6,7 6,7 6,7   

8 

G142 Vulcănești – Etulia – 
frontiera cu Ucraina 

0 1,75 1,75 1,75   

1,75 12,25 10,5   10,50 (Cahul) 

12,25 21,8 9,55 9,55   

Total     128,59 88,5 40,09 
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Rezultatul examinării arată, că partea carosabilă a 55,03 km (43%) de drumuri regionale se află în stare rea și 
foarte rea, 50,55 km (40%) – în stare mediocră și numai 22,58 km (17%) – în stare bună și foarte bună. De 
asemenea s-au constatat probleme la evacuarea apelor, (în deosebi prin localități), starea acostamentelor și 
lucrărilor de artă, existența mijloacelor de organizare a circulației. Mai detaliat evaluarea stării drumurilor se va 
efectua  pe coridoarele selectate. 
 
Rezultatul examinării permite de făcul concluzia, că 55 km de drumuri regionale necesită urgent reparație 
capitală, 50 km necesită repatație capitală în termeni medii (3 – 5 ani) și 9 km necesită reparație medie 
(restabilirea stratului de uzură). Informație mai detaliată despre starea părții carosabile a drumurilor regionale 
este redată în tabelul 18. 
 

Tabelul 18. Starea părții carosabile a drumurilor regionale 

Indexul drumului 
Lungimea Starea părții carosabile 

км Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

G126 16,56 1,52 0,57 7,75 5,43 1,29 

G128 4,86   0,61 1 2,91 0,34 

G129 15,8 5,2 3,8 6,4 0,4   

G135 29,3 2,1 3,58 14,4 9,02 0,2 

G136 13,04   1,4 6,4 2,3 2,94 

G140 20,1   1,3 6,6 9,5 2,7 

G141 6,7   1 1,2 4,5   

G142 21,8   1,5 6,8 12,5 1 

 Total 
128,16 8,82 13,76 50,55 46,56 8,47 

100% 6,90% 10,70% 39,40% 36,40% 6,60% 

 
Drumul regional G126 Cenac – Bugeac  - R28 are lungimae de 16,56 km, din care pe teritoriul Găgăuziei pe 
parcurs de 13,50 km: de al km 3,74 până la km 16,56, inclusiv 2,79 km cu înbrîcăminte din pietriș, restu 10,71 
km – din beton asfaltic. Din 16,56 km numai 2,09 km (5%) se află în stare bună și foarte bună, 6,72 km (41%) se 
află în stare rea și foarte rea și 7,75 km se află în stare mediocră. Luînd în considerare starea generală a 
îmbrăcămintei rutiere se poate de concluzionat că drumul G126 Cenac – Bugeac  - R28 necesită reparație 
capitală (4,08 km cu îmbrăcăminte din pietriș care la momentul examinării era în stare mediocră peste (2 – 3 ani 
vor trece în stare rea) . Informație detaliată despre starea părții carosabile a drumurilui regional G126 Cenac – 
Bugeac  - R28 este redată în anexa 6,2.. 
 
Tabelul 19. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional  
G126 Cenac – Bugeac  - R28 

Lungimea 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

16,56 км 1,52 0,57 7,75 5,43 1,29 

100% 9,2% 3,4% 46,8% 32,8% 7,8% 

 

Drumul regional G128 G125 – Iargara – Borogani – Congascicul de Jos – R35 are lungimea de 19,14 km. 
Pe teritoriul Găgăuziei drumul are 4,50 km: de la km 14,64 până la km 19,14, din care 1,36 km cu îmbrăcăminte 
din pietriș și 3,14 km cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. În general, partea carosabilă a drumului se află în stare 
rea: 70% - în stare rea și foarte rea, 20,4 % - în starea mediocră și doar12,6% (0,61 km)  - în stare bună. Luînd 
în considerare starea generală a îmbrăcămintei rutiere se poate de concluzionat că drumul G128 G125 – Iargara 
– Borogani – Congascicul de Jos – R35 necesită reparație capitală urgentă. Informație detaliată despre starea 
tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
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Tabelul 20. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G128 G125 – Iargara – Borogani – Congascicul 
de Jos – R35 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

4,89 км 
 

0,61 1 2,94 0,34 

100% 
 

12,4% 20,4% 60,1% 6,9% 

 

Drumul regional G129 R29 – Ferapontievca – Chiriet Lunga – frontiera cu Ucraina are lungimea 15,80 km, 
din care 5,20 km cu îmbrăcăminte din beton ciment , 2,0 km cu îmbrăcăminte din beton asfaltic și 8,1 km cu 
îmbrăcăminte din pietriș. Drumul integral este amplasat pe teritoriul Găgăuziei. Evaluarea stării părții carosabile 
s-a efectuat pe sectorul km 0,00 – km 15,80. În continuare până la frontiera Ucrainei (aproximativ 5 km) drumul 
este din pământ. Drumul se află în general în stare bună și mediocră. Pe sectorul km 0,00 km 5,20 s -a construit 
îmbrăcăminte nouă din beton de ciment (a fost dată în exploatare în anul 2017). Pe restul sectoarelor drumul se 
află în stare bună (24%) și stare midiocră (40%). Doar pe parcursul a 0,4 km (3%) drumul se află în stare rea.  
Informație detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 21. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G129 R29 – Ferapontievca – Chiriet Lunga – 
frontiera cu Ucraina 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

15,8 км 5,2 4,3 5,9 0,4 
 

100% 32,9% 27,2% 37,3% 2,5% 
 

 

Drumul regional G135 Ciadâr Lunga – Congaz – Dimitrova – G131 are lungimea de 38,45 km. În limitele 
Găgăuziei drumul este amlasat pe sectorul km 0,00 – 27,04. Evaluarea stării părții carosabile s-a efectuat pe 
sectorul km 0,00 – 29,30  până la sfârșitul s. Câetu (paionul Cantemir). Pe sectoarele km 0,00 – 13,00; km 17,60 
– 19,20 și 28,40 – 28,70, în total 14,90 km partea carosabilă este din beton asfaltic, pe restul parcursului 14,40 
km drumul este din pietriș și prundiș. Doar 4,7 km (19%) drumul se află în stare bună și foarte bună, 14,4 km 
(49%) – în stare  mediocră , 9,22 km (32%) – în stare rea și foarte rea. Rezultatul evaluării arată, că peste 
jumătate din lungimea drumului necesită reparație capitală. Informație detaliată despre starea tehnică a părții 
carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 22. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G135 Ciadâr Lunga – Congaz – Dimitrova – G131 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

29,3 км 2,1 3,58 14,4 7,72 1,5 

100% 7,2% 12,2% 49,1% 26,3% 5,1% 

 

Drumul regional  G136 (G135 - Cîietu – Chiselia Rusă - М3) are lungimea de  13,1 км. În limitele UTA 
Găgăuzia, drumul este amplasat pe sectorul km 5,10 – 9,25 (4,15 kм).  Pe sectoarele kм 4,00 – 7,90 și kм 12,20 
– 13,1 îmbrăcămintea din beton asfaltic este executată pe un sector de 4,80 kм, iar pe restul porțiunii de drum 
este din pietriș cu prindiș. Evaluarea părții carosabile s-a efectuat pe întreg segmentul de drum. Rezultatele 
evaluării arată că în stare bună se află doar 1,4 km (11%) din setorul de drum evaluat, 6,4 km (49%) se află în 
stare satisfăcătoare iar 5,24 km (40%) se află în stare rea și foarte rea. Avînd în vederea starea generală a 
îmbrăcămintei rutiere se poate concluziona că drumul R136 R135-Cîietu-Chiselia Rusă – M3 necesită reparație 
capitală urgentă. Informație detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 23. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G136   G135 – Câetu – Chiselia Rusă - M3 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

13,04 км 
 

1,4 6,4 2,3 2,94 

100% 
 

11% 49% 18% 23% 
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Drumul regional G140  R32 – Taraclia – Copceac -  Cairaclia frontiera cu Ucraina are lungimea de 21,10 
km. Pe teritoriul Găgăuziei drumul este amplasat pe o lungime de 6,40 km: de la km 3,50 până la km 9,90. Pe 
toată lungimea drumului îmbrăcămintea rutieră este din beton asfaltic. Evaluarea stării părții carosabile s-a 
efectuat pe toată lungimea drumului. Rezultatul evaluării arată  că doar 1,30 km (6%) se află în stare bună,  
6,60km (33%) – în stare mediocră și mai mult de 12 km (60%) se află în stare rea și forarte rea. Aceasta 
înseamnă, că drumul necesită reparație capitale. Informație detaliată despre starea tehnică a părții carosabile 
este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 24: Tabelul 22. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G140   R32 – Taraclia – Copceac - 
Cairaclia frontiera cu Ucraina 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

20,1 км 
 

1,3 6,6 9,5 2,7 

100% 
 

6,5% 32,8% 47,3% 13,4% 

 

Drumul regional G141  Vulcănești - Colibași are lungimea de 20,0 km. Drumul are îmbrăcăminte din beton 
asfaltic. În limitele Găgăuziei drumul este amplasat de la km 0,00 până la km 6,70.  Rezultatul evaluării arată  că 
doar 1,00 km (15%) se află în stare bună, 1,2 km (18%) -  în stare mediocră și mai mult de 4,5 km (67%) se află 
în stare rea. Aceasta înseamnă, că drumul G141  Vulcănești - Colibași necesită reparație capitale. Informație 
detaliată despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 25: Tabelul 22. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional G141  Vulcănești - Colibași 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

6,7 км 
 

1 1,2 4,5 
 

100% 
 

14,9% 17,9% 67,2% 
 

 

Drumul regional G142  Vulcănești – Etulia – frontiera Ucrainei este amplasat în sudul UTA Găgăuzia, are 
lungimea de 21,08 km și leagă centrul raional Vulcănești cu localitățile Etulia și Etulia Nouă și frontiera Ucrainei. 
De la km 1,75 până la km 12,25 km (10,5 km) drumul trece prin raionul Cahul, în limitele  comunei Alexandru Ion 
Cuza. Pe o lungime de 11,40 km îmbrăcămintea rutieră este din beton asfaltic (km 0,00 – 1,70; km 5,10 – 9,30; 
13,60 – 19,10). Restul 10,40 km au îmbrăcăminte din pietriș și prundiș. Analiza stării îmbrăcămintei rutiere arată 
că 13,50 km (62%) se află în stare rea și foarete rea, 6,8 km (31%) se află în stare mediocră și doar 1,50 km se 
află în stare bună. În general drumul se află în stare rea și necesită reparație capitală . Informație detaliată 
despre starea tehnică a părții carosabile este redată în anexa 6.2. 
 
Tabelul 26: Tabelul 22. Starea tehnică a părții carosabile a drumului regional  G142  Vulcănești – Etulia – frontiera 
Ucrainei 

Lungimea, 
km 

Starea părții carosabile 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

21,8 км 
 

1,5 6,8 12,5 1 

100% 
 

6,88% 31,19% 57,34% 4,59% 

 

Drumurile locale asigură legătura localităților rețeaua drumurilor naționale, centrele raionale, stațiile feroviare, 
precum și cu alte localități. În conformitate cu lista drumurilor locale, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1468 
din 30.12.2016, pe teri toriul Găgăuziei sânt amplasate 34 de drumuri locale cu lungimea totală de 154,57 km. 
55% din lungimea drumurilor locale au îmbrăcăminte din beton asfaltic, 17% din pietriș și prundiș și 28% - din 
pământ (43,7 km).  
 
Evaluarea stării părții carosabile a drumurilor locale s-a efectuat în baza filmărilor video, efectuate la 21.02.2018 
și 15.03.2018. Pentru asigurarea calității imaginii a fost utilizată o cameră video specială. Filmările s-au efectuat 
la viteza de circulație a automobilului de până la 40 km/oră. S-a efectuat evaluarea părții carosabile a drumului, 
ca criteriu de bază care influiențează eficiența transporturilor. Au fost examinați 75 km de drumuri, ce  constituie 
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70% din lungimea drumurilor locale consolidate, ce permite de efectuat evaluarea cu aproximație suficientă.  
Rezultatul evaluării arată arată că 20,2 km ( 27%) se află în stare rea și foarte rea, 37,55 km( 50,7%) se află în 
stare mediocră și doar 16,55 km ( 23%) se află în stare bună și foarte bună. Aceasta înseamnă, că 20 km 
necesită reparație capitală urgentă, iar alți 38 km necesită reparație capitală în termeini medii (3 – 5 ani). 
 
O problemă majoră pentru drumurile locale este evacuarea dificilă a apelor pluviale. În deosebi aceasta se 
reflectă în limitele localităților, unde locuitorii crează valuri din pămînt din partea grădinii sale, ce contribuie la 
acumularea apei pe partea carosabilă. Aceasta condribuie la degradarea prematură îmbrăcăminții rutiere, 
înrăutățirea condițiilor de circulație și a mediului (vibrație, zgomot, colb) în zona drumului. O altă problemă este 
organizarea circulației rutiere: lipsa indicatoarelor rutiere, marcajului, majoritatea și acceselor nu sunt amenajate , 
etc. Datele privind stareaa tehnică a părții carosabile pe drumurilor locale sunt redate în tabelul 27. Informație 
detaliată despre starea tehnică a părții carosabile pentru fiecare sector de drum locat examinatest este redată în 
anexa 6.2. 
 
Tabelul 27. Starea părții carosabile a drumurilor locale 

Denumirea drumului 
Lungimea, 

km 

Starea părții carosabile, км 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

L623  R28 – acces către mun. Comrat 2,2   0,55 0,7 0,95   

L623.1  R23 - acces către mun. Comrat 1,7   0,40 1,3     

L623.2  R29 -  acces către mun. Comrat 2,45     0,8 1,65   

L625  - acces către s. Cotovscoe 3,9   1,00 2,4 0,5   

L598 R23 - acces către s. Bașcalia 1,65     1,65     

L655 acces către s. Frumușica 1,2     1,2     

L627 R29 – Joltai - Bejghioz 3,4     1,5 1,7 0,2 

L629 R29 – acces către st. Ciadâr Lunga 13,8 2,2 5,60 3,6 2,1 0,3 

L629.1 Ciadâr Lunga – st. Ciadâr Lunga 1,6   1,00   0,6   

L630  Corten - Baurci 0,9     0,1 0,8   

L642  Ciadâr Lunga  - Taraclia 7,5     7,5     

L635 М3- acces către st. Vulcănești 5,7   0,20 1,7 2,9 0,9 

L634 М3 – Vulcănești – R32.1 1,8   1,40 0,4     

L636 М3 – acces către aeroportul Vulcănești  0,9     0,5 0,4   

L637 М3 – Vulcănești  – Vadul lui Isac 1,1     0,6 0,5   

L637,1  Vulcănești – М3 4,8  2,4 2.2 0.2  

L638  М3 – Cișmichioi – Etulia 14,4 0,5 1,30 8,2 4,4   

L638.1 acces către fr. Ucrainei 1,5       1,5   

L677   acces către s. Iujnoe 3,6     3,2 0,4   

Total, км 74,1 2,7 13,85 37,55 18,6 1,4 

Ponderea, %  100% 3,6 18,7 50,7 25,1 1,9 

 

Analiza comparativă arată, că în starea cea mai rea se află drumurile republicane – peste 50% din lungimea 
acestora se află în stare rea și foarte rea. Apoi urmează drumurile regionale, unde în stare rea și foarte rea se 
află 39%, lungimea drumurilor locale în stare rea și foarte rea alcătuiește 27%. Drumul expres M3 este în stare 
rea și foarte rea pe 30% din lungime, însă aceste sectoare se află în reconstrucție și reparație capitală. 
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Figura/grafic  5. Ctarea tehnică a drumurilor conform clasificației ( %) 
 

 
 
Analiza comparativă finală a stării drumurilor naționale și locale arată, că în general drumurile naționale pe teritoriul 
Găgăuziei se fakă întro stare mai rea decât drumurile locale. Dar în general rețeaua drumurilor naționale și locale se află în 
stare mediocră și rea. Această stare provoacă pierderi esențiale utilizatorilor drumurilor, înrăutățețte șiguranța la trafic și 
situația ecologică în zona de influențp a drumului.  
 

2.4.3 Intensitatea circulației rutiere 
 

Majorarea parcului de automobile în Republica Moldova și creșterea volumului de transporturi de mărfuri și 
călători duce la creșterea în continuare a traficului. În prezent întrările în orașele mari activează deja în condiții 
de trafic înalt, fapt ce nu asigură comoditate, economie și siguranță la trafic. 
 
Mai rea este situația pe străzile și drumurile orășenești, unde în orele de vârf, participanții la trafic sânt nevoiți 
sdș stea zeci de minute în ambuteiaje, ce aduce la pierderi economice majore, înrăutățirea stării psihologice a 
conducătorilor auto, care în final acționează negativ la siguranța circulației rutiere. 
 
Evidența insuficientă a traficului și structurii acestuia la proiectarea și exploatarea drumurilor duce la scăderea 
eficienței drumului: se formează îmbuteiaje la declivități,  la intersecții rutiere și cu căi ferate la un nivel se 
micșorează viteza medie pe drum, ce în final aduce la pierderi de timp, micșorarea capacității de treansport a 
drumului, crește rata accidentelor rutiere , se înrăutățește situația ecologică în zona drumului. 
 
În legătură cu aceasta traficul este unul din cei mai importanți parametri ai drumului și se utilizează la toate 
etapele de proiectare, exploatare și organizare a circulației rutiere. 
 
Evidența intensității circulației fluxului de transport pe drumurile auto este destinată pentru obținerea și 
acumularea informației despre numărul unităților de transport și structura fluxului de automobile, care trec într -o 
unitate de timp prin secțiunea transversală a drumului în fiecare direcție. Evidența traficului se efectuează prin 
două metode: automatizate și vizuale. După durată evidența traficului se divizează: de durată mare și de durată 
mică. 
 
Periodicitatea efectuării evidenței traficului trebuie să fie nu mai puțin de o dată în cinci ani. Pe drumurile cu 
îmbrăcăminți rutiere provizorii și inferioare evidența traficului se efectuează la necesitate, pentru argumentarea 
cheltuielilor de întreținere, reparație capitală și reconstrucția drumului. 
 
La ciclul de cinci ani evidența pe termen scurt trebuie efectuată o dată în trimestru. Dacă traficul este mai mic de 
1000 auto/zi se permite de efectuat evidența o dată la jumătate de an. 
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În calitate de perioadă estimată de calcul pentru determinarea intensității traficului se ea anul, luna, ziua, ora și 
perioade mai mici în dependență de sarcina pusă și mijloacele de măsurare. 
 
Media zilnică anuală (MZA) a traficului (auto/zi) se utilizează pentru calcule economice pentru compararea 
variantelor traseelor  și pentru  argumentarea investițiilor investițiilor capitale. 
 
Intensitatea de calcul de perspectivă (auto/zi) ajustată la autoturisme, serfvește pentru numirea categoriei 
tehnice a drumului, determinarea vitezei de calcul, parametrilor geometrici și termenului de serviciu al drumului. 
Ajustarea la autoturism se efectuează cu ajutorul coeficienților indicați în NCM D.02.01:2015. 
 
În cazul , când intensitatea de perspectivă este supraevaluată, atunci supraevaluați vor fi și parametrii drumului. 
Atunci drumul o perioadă îndelungată  va fi utilizat parțial, deși investițiile capitale inițiale au foct considerabile și 
termenul de recuperare a investițiilor va fi majorat. Ca exemplu poate servi drumul M3 Chișinău – Comrat – 
giurgiulești – fr. României, sectorul km 0,00 – 34,0, unde după 30 de ani de exploatare c apacitatea de transport 
a drumului este utilizată la 25%. 
 
În cazul subevaluării intensității circulației de perspectivă, subevaluată va fi și categoria drumului. În rezultat  
drumul întro perioadă scurtă de timp, care va fi mai mică decât termenul de serviciu al drumului, va fi 
supraîncărcată cu trafic și va necesita reconstrucție înainte de termen. 
 
În general capacitatea de transport a rețelei naționale de drumuri care trec prin teritoriul UTA Găgăuzia are 
rezerve substanțiale (Anexa 4.3) și la tendința existentă de creștere a traficului, în următorii zece ani nu vor 
apărea probleme cu capacitatea de transport a drumurilor. Excepție este drumul M3  Chișinău – Comrat – 
giurgiulești – fr. României pe sectorul Comrat – Cimișlia, cu o pondere mare a camioanelor. 
 
Tabelul 28: Intensitatea și structura traficului pe drumurile principale ale UTA Găgăuzia 
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M3 102,10 49 1312 418 411 400 332 240 201 35 18 3416 

M3 138,30 4 1602 521 334 453 218 587 166 21 0 3906 

M3 140,40 7 1457 286 107 156 66 168 6 3 5 2261 

M3 164,40 10 718 135 135 474 60 324 18 55 21 1950 

R28 6,4 10 2481 435 222 220 67 203 15 6 6 3665 

R29 29,8 10 1632 387 118 0 21 37 1 9 3 2218 

R32 47 11 2331 739 396 232 86 220 23 84 3 4125 

М3 98 (2006) 6 1513 581 277 82 95 204 109 23 7 2898 

Ctructura pe М3 км 
102,1, % 

1,4 38,4 12,2 12,0 11,7 9,7 7,0 5,9 1,0 0,5  

Structura medie pe 
drumurile principale 

din Moldova % 
0,4 67,6 14,1 7,0 3,5 1,2 5,0 0,8 0,4 0,1  

Sursa ÎS ASD 2017. 

Intensitatea de perspectivă (auto/zi), ajustată la camionul de calcul este utilizată la dimensionarea sistemelor rutiere atât la 
construcții noi, cât și la reparație capitală și reconstrucția drumului. Capacitatea portantă a drumului depinde de termenul 
lui de serviciu. Ajustarea la camionul de proiect se efectuează cu ajutorul unor coeficienți speciali. În următorii cinci ani pe 
sectorul de drum Comrat - Ciumai (M3) pot apărea probleme cu capacitatea portantă (părerea expertului). Proiectul 
elaborat în 2007 a fost revăzut  în vederea micțorării capacității portante pentru micșorarea costului  lucrărilor de 
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construcție. În același timp ponderea camioanelor grele în fluxul de transport este esențial mai mare ca media pe 
republică. Pe sectorul nefinalizat este necesar de întreprins măsuri pentru majorarea capacității portante a sistemului 
rutier. 
 
După intensitate și structura fluxului de transport, compus din automobile de diferite tipuri (camioane, autoturisme, 
autobuze, automobile speciale etc.) se determină nivelul de corespundere  capacității de circulație. Aceasta permite de 
elaborat măsuri pentru îmbunătățirea regimului de circulație ale automobilelor. Capacitatea de circulație se determină după 
o metodologie specială în dependență de intensitatea pe oră echivalată la autoturism. 
 
 Traficul variazăn permanent  pe parcursul anului, lunii, săptămânii și a zilei. Evidența variației traficului în timp este 
important pentru organizarea circulației rutiere, precum și pentru limitarea circulației camioanelor grele  în perioadela 
nefavorabile ale anului pe sectoarele cu capacitate portantă redusă. 
 
Tabelul 29:  Distribuirea traficului pe lunile anului, exemplu M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. României, км 
109 ( Beșalma), 2011г 

Drumul luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media 
anuală 

М3 1796 1753 1879 2200 2323 2322 2555 2833 2740 2501 2439 2014 2280 

Traficul mediu  
pe drumurile 
principale din 

Moldova 

3776 3917 3860 4758 4747 5070 5156 6108 5364 5146 4745 3848 4707 

 
Este necesar de subliniat, că traficul mediu pe drumurile naționale din Găgăuzia este mai mică decât media pe republică, 
aceasta este prezentat în desenul 6. 
 
Figura/Grafic 6:  Bariația traficului ep parcursul anului 2011г.  

 

 

Dinamica traficului pe parcursul anului pe drumurile Găgăuziei are tendințe caracteristice rețelei de drumuri ale 
Republicii Moldova  
 
Tabelul 30: Distribuirea traficului mediu pe parcursul zilei pe drumul M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. 
României, км 98 (după mun.Comrat),  2006. 

Orele 
luni marți miercuri joi vineri sîmbătă duminică Media  

pe 7 zile 
 21.12.2006 22.12.2006 23.12.2006 24.12.2006 25.12.2006 26.12.2016 27.12.2006 

06:00 – 07:00 99 96 49 145 113 111 77 99 

07:00 – 08:00 113 128 63 141 125 154 116 120 
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Orele 
luni marți miercuri joi vineri sîmbătă duminică Media  

pe 7 zile 
 21.12.2006 22.12.2006 23.12.2006 24.12.2006 25.12.2006 26.12.2016 27.12.2006 

08:00 – 09:00 191 178 140 117 164 172 220 169 

09:00 – 10:00 208 194 161 135 221 267 194 197 

10:00 – 11:00 212 197 112 145 151 223 195 176 

11:00 – 12:00 141 192 163 174 140 220 187 174 

12:00 – 13:00 185 161 157 185 163 231 191 182 

13:00 – 14:00 166 186 111 213 153 168 199 171 

14:00 – 15:00 151 178 157 192 156 225 189 178 

15:00 – 16:00 114 184 126 132 168 155 241 160 

16:00 – 17:00 137 205 128 160 150 251 175 172 

17:00 – 18:00 135 136 109 71 181 185 207 146 

18:00 – 19:00 123 114 86 74 152 185 176 130 

19:00 – 20:00 85 104 75 73 127 138 130 105 

20:00 – 21:00 62 84 54 71 96 125 88 83 

21:00 – 22:00 42 50 28 36 78 102 64 57 

Total 06:00-
22:00 2164 2387 1719 2064 2338 2912 2649 2319 

Sursa Conform datelor ÎS ASD 

 
Figura/grafic 7:  Distribuirea traficului pe parcursul zilei. М3, км 98, 2006 

 

Disponibilitatea informației despre distribuirea traficului pe parcursul zilei permite determinarea orelor de vârf și de 
întreprins măsuri pentru îmbunătățirea organizării circulației rutiere.. 
 
Figura/Grafic 8: Dinamica variației traficului pe parcursul săptămânii. М3 км 98 (decembrie 2006) 
 

 

Sursa. Conform datelor ÎS ASD 
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Caracterul variației traficului pe parcursul lenii și a săptămânii se poate schimba în dependență de caracterul lucrărilor 
agricole. De aceasta în fiecare regiune pot fi variațiile specifice regionale ale variației traficului și structurii fluxului de 
transport, în deosebi pe drumurile regionale și locale. De exemplu, în regiunile de Nord – în timpul recoltării sfeclei de 
zahăr, în Găgăuzia – în timpul recoltării poamei. Evidența traficului în aceste perioade capătă o importanță deosebită 
pentru păstrarea drumurilor. 
Diferențierea fluxurilor de transport în timp are o însemnătate mare la organizarea circulației rutiere. Astfel așa numita oră 
de vârf  este denumirea convențională a timpului, pe parcursul căruia, traficul măsurat pe mici intervale de timp, depășește 
traficul mediu pentru perioada cu circulație mai agitată. Un parametru foarte important este structura fluxului de transport. 
 
Figura/Grafic  9: Distribuirea traficului după tipurile mijloacelor de transport (2017 г) 

 

Источник: По данным ГП  ГААД 

 
Figura /Frafic 10: Schimbarea structurii traficului timp de 10 anipe sectorul  М3 км 98-102 

 

Sursa ÎS ASD 

Traficul în 2006 constituia (M3 km 98-102) 2898 Auto/zi, inclusiv 767 (26%) camioane, iar în 2017 traficul alcătuia 3416 
auto/zi, inclusiv 1584 (46%) camioane. Dacă creșterea generală a traficului a constituit 18%, atunci creșterea intensității 
camioanelor a constituit 207%. Aceasta se explică prin darea în exploatare în anul 2009 a terminalului petrolier pe râul 
Dunărea în preajma s. Giurgiulești. La momentul actual terminalul continuă să se dezvolte. În ultimii ani au fost date în 
exploatare terminalul cerealier, terminalul pentru ulei, terminalul pentru containere și terminalul de mărfuri generale. Odată 
cu finalizarea construcției drumului M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. României trebuie de așteptat creșterea în 
continuare a traficului, și în deosebi a transportului de mărfuri. 
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În Republica Moldova se petrece evidența periodică a traficului. În general aceasta se efectuează pe dremurire expres și 
republicane. La o anumită etapă (anii 200 – 2014) se petrecea evidență automatizată pe drumurile principale. La momentul 
actual se petrece evidență vizuală (manuală). Pentru aceasta sunt utilizate 40 de camere video amplasate pe drumurile 
naționale principale. 
 
Cu regret, pe drumurile regionale și locale evidența traficului se efectuează numai în cazul proiectării lucrărilor de reparație 
capitală și reconstrucție. Pentru o planificare mai eficientă a cheltuielilor pentru reparația și întreținerea drumurilor  și 
organizarea circulației rutiere pe ele, administratorilor rețelelor de drumuri regionale și locale trebuie să organizeze 
evidența periodică a traficului. 
Pe parcursul ultimilor 20 de ani în Moldova, la elaborarea diferitor programe și strategii în domeniul rutier se evectuau 
lucrări de evidență și prognoză a traficului pe drumurile naționale (expres și republicane). 
 
În anul 2000 Compania Engleză ”Roughton Internationa” și Finlandeză”Finn Road”, în baza studiilor de trafic și a stării 
rețelei de drumuri au elaborat propuneri pentru implementarea unui sistem contemporan pentru planificarea lucrărilor de 
reparație și întreținere a drumurilor (Pavement Management System). 
 
În anul 2007 Compania Spaniolă”GETINSA S.A” a efectuat un studiu al tuturor drumurilor naționale și o parte din drumurile 
locale pentru elaborarea proiectului Strategiei Transportului Terestru pe anii 2008 – 2017. 
 
În anul 2012 Compania Germană ”Kocks Consult GmbH” a efectuat un studiu al drumurilor naționale pentru elaborarea 
Strategiei de Transport și Logistică pe anii 2013 – 2022. Acesta este cel mai voluminos studiu al rețelei de drumuri, unde o 
atenție deosebită a fost acordată evaluării traficului pe drumurile naționale și prognozei acestuia până în anii 2022 și 2032 . 
  
În Strategia de Transport și Logistică pe anii 2013 -2022 (HG 827 din 28.10.2013) sunt expuse prognozele traficului pentru 
toate tipurile de transport.. Au fost utilizate date istorice de dezvoltare, relațiile comerciale existente, precum și prognoza 
generală de creștere economică. Concluziile generale arată, că trecerea de la transportul feroviar la autoturisme și 
autobuze (pentru călători) și mărfuri și în viitor se va prelungi. În cazul dacă reforma sectorului feroviar va fi implementată, 
volumul absolut al transportului de mărfuri în tone va rămânea stabil, dar ponderea procentuală a căii ferate se va micșora 
în continuare.  
 
Valorile prognozate a traficului pe drumurile Republicii Moldova către anul 2022 sunt prezentate în Anexa 4.3. Culorile 
arată necesitatea majorării capacității de circulație a drumurilor. Sectoarele drumurilor în culoare roșie trebuie lărgite sau 
necesită alte lucrări de îmbunătățire pentru satisfacerea traficului de perspectivă 
 
Date despre intensitatea circulație pentru drumurile  locale la momentul actual lipsesc. 
Cel mai mare trafic pe drumurile locale se atestă la întrările în mun. Comrat și or. Vulcănești. Până în anul 2021 se 
planifică construcția drumurilor de ocolire a mun. Comrat cu construcția a trei intersecții denivelate, se preconizează de 
asemenea construcția drumului de ocolire a or. Vulcănești. După finalizarea cinstrucție  se va petrece reorganizarea 
circulației transportului la întrările și în jurul acestor orașe. Deoarece majoritatea întrărilor sunt prelungirea drumurilor 
republicane atunci și traficul este analogic. 
 
Tabelul 31: Traficul pe drumurile de acces în mun. Comrat 

 
Denumirea drumului 

 
Lungimea, 

км 

 
Drumul naționalde 

conexiune 

Media zilnică 
anuală, 

auto/zi, 2017 

Prognoza  
pentru anul 

 2021 (auto/zi) 

L622 R28– drum de acces la st. Comrat 2,2 R28 Până la 500 Până la 500 

L 623 R28 – acces către m.Comrat 5,8 R28 4200 5150 

L 623.1 R23 – acces către m.Comrat 1,7 R23 1200 1370 

L 623.2 R29 – acces către m.Comrat 2,45 R29 2200 2720 

L 623.3 R35 – acces către m.Comrat 3,7 R25 1750 2520 

 
Până la darea în exploatare a drumurilor de ocolire a mun. Comrat și or. Vulcănești, tot transportul de tranzit pe direcția 
Cimișlia – Vulcănești va circula pe drumurile locale L 623 R28 – acces către m.Comrat, L634 M3 – Vulcănești R32.1 și 
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L637.1 Vulcănești – M3. Evitența traficului pe drumurile de acces către mun. Comrat și or. Vulcănești este importantă 
pentru organizarea circulației rutiere. Pe restul drumurilor locale traficul nu depășește 500 auto/zi.  
 
Pe drumurile regionale traficul este ân jurul a 1000 auto/zi. Excepție este drumul regional G135, pe sectorul Ciadâr Lunga 
– Congaz, unde traficul depășește 1500 auto/zi.  
 Drumurile amplasate pe teritoriul Găgăuziei au trafic mai mic și capacitatea lor de circulație va asigura în general cerințele 
circulației în următorii 10 ani. 

                                                                                                                
Tabelul 32Traficul (auto/zi) pe drumurile principale ale Găgăuziei pentru anii 2016 și 2017.     

Denumirea drumului 
 

Lungimea, км 

Media zilnică anuală 
auto/zi 

% 
Creșterii 

2016 2017  

M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – fr. României 
34 2412 2493 3,4 

137 2185 2261 3,4 

R29 Comrat – Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei  5 2061 2218 7,6 

R28 М3 – acces către mun. Comrat 6,4 3665 4194 
 

7,6 

Sursa: Conform datelor ÎS ASD 
 
Prognoza traficului pe drumurile principale ale regiunii: 
 
Ca bază pentru prognoza traficului  au fost luate rezultatele prognozei efectuate de Compania «Kocks Consult GmbH» la 
elaborarea proiectului Strategiei de Transport și Logistică pe anii 2013 – 2022, ca rezultate mai apropiate datelor de 
recensămînt al traficului efectuate în ultimii ani (tabelul 33). 
За основу3 прогнозирования интенсивности движения взяты результаты прогноза проводимые компанией  при 
разработке проекта Стратегии Транспорта и Логистики на 2013 -2022г., как наиболее близкие к результатам 
проводимым в последующие годы измерения интенсивности (Таблица 33)  
 
Tabelul 33: Procentul creșterii anuale a traficului  

 
Perioada 

 
Transportul ușor și de călători 

 
Transportul greu 

jos mediu înalt jos mediu înalt 

2010 2016 4,4 5,5 6,6 4 5,1 6,1 

2016 2020 4,5 5,7 6,8 4,2 5,2 6,2 

2020 2025 3,4 4,2 5,1 3,1 3,8 4,6 

2025 2033 2,6 3,3 4 2,4 3 3,6 

Sursa: Conform datelor Kocks Consult GmbH  (a. 2012.) 

Procentul de creștere anuală a traficului pentru diferite tipuri de automobile și perioade diferite, acceptat de experți este 
redat în tabelul 34. 
 
Tabelul 34: Procentul de creștere a traficului pe drumurile Găgăuziei 

 
Tipul automobilelor 

Procentu de creștere a 
traficului pentru 

perioada 2018 - 2020 

Procentu de creștere a 
traficului pentru 

perioada 2021 - 2025 

Procentu de 
creștere a traficului 

pentru perioada 
2026- 2027 

Motociclete, biciclete 5,7 4,2 3,3 

Autoturisme 5,7 4,2 3,3 

Microbuze 5,7 4,2 3,3 

Camioane cu 2 axe 5,2 3,8 3 

Camioane cu 3 și 4 axe 5,2 3,8 3 

Camioane cu remorcă 5,2 3,8 3 

Camioane cu semiremorcă 5,2 3,8 3 

                                                
3 При прогнозе интенсивности движения учитывались все проводимые ранее обследования: Finn Road – Roughton International ”Moldova 
Pavement Management System” - 2000г.; GETINSA S.A.(Испания) - ”Support to the preparation of a transport sector strategy for Moldova” 2007; 
Kocks Consult GmbH (Германия) -  ”Support to the Government of  Moldova for the Preparation of a Transport and Logistics Strategy” -2012г.) . 
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Tipul automobilelor 

Procentu de creștere a 
traficului pentru 

perioada 2018 - 2020 

Procentu de creștere a 
traficului pentru 

perioada 2021 - 2025 

Procentu de 
creștere a traficului 

pentru perioada 
2026- 2027 

Autobuze 5,2 3,8 3 

Tractoare 5,7 4,2 3,3 

Cu tracție animală 5,7 4,2 3,3 

Sursa: Conform datelor Kocks Consult GmbH  (a. 2012.) 

 
În baza informației disponibile despre trafic și componența acestuea pe drumurile Găgăuziei, utilizând prognoza de 
creștere a traficului efectuată de Compania Germană Kocks Consult GmbH în anul 2012 s-a efectuat prognoza traficului 
pe drumul expres M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. României, pe sectoarele km 102 și km 164 și pe drumurile 
republicane R23 Basarabeasca – Comrat, R28 M3 – Comrat, R29 Comrat Ciadîâr Lunga – fr. Ucrainei, R32 M3 – 
Vulcănești – Cahul – Taraclia, R36 Basarabeasca Ciadâr Lunga și R37 Ciadâr Lunga – Taraclia – R32. 

 
Figura/Grafic  11: Prognoza creșterii traficului pe drumurile Găgăuziei 

  
 

Traficul de perspectivă până în anul 2027 pe drumurile naționale se apreciază de la 1500 până la 6500 auto/zi. 
Traficul cel mai marea se constată pe drumul R28 M3 – Comrat, care este , de fapt prelungirea drumului M3 și 
suportă traficul pe direcția Cimișlia – Comrat. Este necesar de subliniat, că odată cu darea în exploatare a 
drumului de ocolire a minicipiului Comrat se va petrece redistribuirea fluxurilor de transport și traficul pe acest 
drum se va micșora ecențial. Pentru prognoza traficului în zona mun. Comrat, după anul 2021 sunt necesare 
studii suplimentare 
 
Pentru evaluarea corespunderii traficului categoriei drumului, fluxul de transport este echvalat cu automobilul ușor de 
calcul (autoturism). Echvalarea treficului la automobilul ușor de calcul se efectuează cu ajutorul coeficiențiloe conform 
NCM D.02.01:2015 
 
Tabelui 35.  Coeficienții de echivalare a traficului conform NCM D.02.01:2015 

Tipul automobilului Coeficientul de 
echivalere 

Tipul automobilului Coeficientul de 
echivalere 

Motociclete, biciclete 0,5 Camioane cu remorcă 3,5 

Autoturisme 1 Camioane cu semiremorcă 3,5 

Microbuze 1 Autobuze 2,5 

Camioane cu 2 axe 2,5 тракторы 2 

Camioane cu 3 și 4 axe 3 Cu tracție animală 1,5 

 
Detaliat prognoza este redată în anexa 4.3 
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În conformitate cu NCM D.02.01:2015, când traficul echivalat este mai mare de 8000 auto/zi, este necesar de efectuat 
lărgirea părții carosabile cu trecerea drumului în categoria 1b, dar când traficul este mai mare de 3500 auto/zi drumul 
trebuie trecut în categoria II. Construcția drumurilor de ocolire a localităților va contribui la majorarea capacității de 
circulație, dar în următorii 10 ani este necesar de examinat lărgirea părții carosabile pe sectorul de drum Cimișlia Comrat. 
 
Figura/Grafic  12. Prognoza creșterii traficului echvalat la automobilul ușor (autoturism) 

 
 
Prognoza arată, că după anul 2025 traficul pe drumul R29 Comrat - Ciadâr Lunga fr. Cu Ucraina va necesita trecerea 
drumului de la categoria III la categoria II. Analiza traficului pe drumurile naționale în limitele UTA Găgăuzia permite de a 
face următoarele concluzii: 
 

▪  Creșterea traficului în limitele Găgăuziei se petrece analogic ca și pe restul teritoriu al țării și constituie 4-5% pe 
an.  

▪ Distribuirea traficului pe lunile anului în Găgăuzia se petrece analogic, ca și pe restul teritoriu al țării;  
▪ Componența fluxului de transport pe rețiaua drumurilor republicane în Găgăuzia este analogică ca și pe restul 

teritoriu al țării;; 
▪ Ponderea camioanelor grele în fluxul de transport pe drumul expres M3 Chișinău - Comrat – Giurgiulești – fr. 

României,este esențial mai mare valorii medii pe țară, fapt ce în continuare va influiența negativ asupra capacității 
pertante a structurii rutiere.  

▪ Este necesar de înăsprit controllu sarcinii pe axă și masa totală a autocamioanelor pe drumul în cauză; 
необходимо ввести учет интенсивности движения на региональных и местных автомобильных дорогах; 

▪ Cel mai mare trafic pe drumurile locale se constată la întrările în mun. Comrat și or. Vulcănești. Pentru 
organizarea mai eficientă a circulației rutiere trebuie de efectuat eficiența traficului  și structurii acestuia;  

▪ Prognoza traficului echivalat la automobilul ușor (autoturism) arată necesitatea lărgirii drumului M3 pe sectorul 
Comrat – Cimișlia, R32 pe sectorul Vulcănești – Cahul și R29 Comrat - Ciadâr Lunga fr. Cu Ucraina în următorii 
10 ani.; 

▪ Lipsa datelor tehnice pe drumurile regionale și locale, inclusiv despre traficul rutier arată necesitatea stringentă de 
implementare a evidenței tehnice pe aceste drumuri, inclusiv pașaportizarea lor. 
 

2.5  FINANȚAREA SECTORULUI 
 

2.5.1 Nivel național 
 
Conform evaluării strategiei transport și logistică a RM pentru anii 2013-2022, volumul necesar al investițiilor capitale 
pentru reabilitarea și repararea drumurilor locale ale țării sunt de aproximativ 1,7 miliarde de euro. În conformitate cu 
strategia adoptată, în perioada 2013-2022 în întreaga țară au fost prioritizate și se intenționează să fie puse în aplicare 



40 

 

proiecte de investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru un total de peste 900 de milioane de euro, din care 
circa 315 de milioane de euro deja în prima etapă (2014-2017) 
 
Conform rapoartelor privind lucrările de reabilitare a drumurilor publice naționale și locale, în 2015 au fost reabilitate 1.100 
din cele 700 km de drumuri locale planificate, care depășesc ținta inițială și 891 din cele 900 km de drumuri publice 
naționale planificate.  
Conform Strategiei naționale de transport și logistică, pentru a îmbunătăți calitatea infrastructurii rutiere într-un interval de 
timp rezonabil, scenariile anuale de investiții în sectorul infrastructurii drumurilor ar trebui să fie de aproximativ 2,9% din 
PIB. Pe baza recomandărilor, Republica Moldova ar trebui să aloce anual aproximativ 3,2 miliarde de lei pentru 
modernizarea sectorului (1,0 mii lei pe cap de locuitor pe an). 
 
În prezent, datorită oportunităților reduse de investiții ale autorităților locale, cea mai mare parte a finanțării pentru 
dezvoltarea sectorului continuă să fie realizată prin surse naționale și internaționale: Fondul Rutier, Fondul Național de 
Dezvoltare Regională, BERD, UE, BEI, Banca Mondială, Guvernul SUA, și altele.  
 
Tabelul 36: Volumul granturilor acordate pentru repararea și întreținerea infrastructurii rutiere din sursele 
principale, mln MDL 

Sursele de finanțare 2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

Fondul Național Rutier 1 219 1 322 1 063 1 015 1 448 6 067 

Fondul Național de 
Dezvoltare Regională 

100 122 101 75 435* 832 

NIF 0.0 289 0 0.0 0.0 289 

EIB 0.0 8 0 0 0 8 

MCC 1 602** 0 0 0 0 1 602 

Total 2 921 1 740 1 164 1 090 1 883 8 797 
Sursa: calculele experților, în baza datelor oferite de organizațiile donatoare 
* Finanțarea pentru anii 2017-2020 
** Proiect de reabilitarea drumului М2 Sărăteni-Soroca, implementat în perioada 2012-2015, “Millennium Challenge Corporation” 
 

Potrivit Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, asistența financiară internațională anuală (inclusiv granturi și 
împrumuturi) în domeniul infrastructurii rutiere pentru perioada 2010-2017 în medie a fost de aproximativ 147,4 milioane de 
euro pe an. 
 
În contextul creditării externe pentru dezvoltarea sectorului infrastructurii rutiere, principalii donatori sunt BERD, BEI, MCC, 
Banca Mondială și UE. În special, următoarele proiecte importante ale BERD / BEI în valoare de peste 680 de milioane de 
euro. 
Tabelul 37: Finanțarea dezvoltării sectorului 2010–2017 (granturi și credite) pe regiuni de dezvoltare, mln EUR 

  
Detalii 

Credit 
BERD 

Credit 
EIB  

Grant 
NIF 

Grant 
MCC 

Credit 
BM (IDA) 

Total 
Perioada de 
implementare 

1 
Reabilitarea sectoarelor de 
drumuri din regiunile Nord, Centru 
și Sud 

75 75 31,2 0 0 181,2 
2010-2015;  
extins: 2016-
2017; 

2 
Proiect de reabilitarea drumului 
М2 Sărăteni-Soroca, în regiunea 
Nord 

0 0 0 100,1 0 100,1 2012-2015; 

3 
Reabilitarea aproximativ 213 km 
de drumuri naționale; 

150 150 15,5 0 0 315,5 2014-2017; 

4 
Reabilitarea a 6 străzi din mun. 
Chișinău; 

13,3 10,3 1,4 0 0 25 
2012-2016; 
extins: 2017; 

5 
Îmbunătățirea drumurilor locale în 
regiunile Centru, Nord și Sud; 

0 0 0 0 68 68 
Începînd cu 
2016; 

  Total          689,8   

 Sursa: calculele experților, în baza datelor oferite de organizațiile donatoare și alte fonduri (FR, FNDR, BERD, EIB, EU’s Neighbourhood Investment 
Facility (NIF), Banca Mondială, International Development Association (IDA), Millennium Challenge Corporation (MCC)) 

 
Trebuie menționat că donatorii naționali și internaționali au preferat să acorde mai multă atenție celor mai slab dezvoltate 
orașe și sate în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii rutiere. 
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Tabelul 38: Prognoza acumulărilor și nealocărilor în Fondul Ruiter pentru perioda 2013-2018, mii MDL 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Acumulările în Fondul Rutier din 80% de la 
accizele la benzină și motorină 

897,995 1,024,222 1,128,963 1,353,499 1,669,431 1,951,203 

Alocările de facto din Fondul Rutier de la accizele 
la benzină și motorină conform Legii bugetului de 
stat 

897,995 1,024,222 649,859 531,079 921,109 857,066 

Cota accizelor la produsele petroliere 80% 80% 46.05% 31.39% 44.14% 35.14% 

Sumele nealocate din FR în perioada: 2015-2018 
    479,104 822,420 748,322 1,094,138 

Sursa: Creșterea acumulărilor din accize în anul 2018 stabilită de 17% ca creșterea medie pentru perioada 2013 -2017 

 

Figura / Graficul 13: 

 
 
Conform Legii nr. 720 privind fondul rutier, - "Sursele de formare a fondului sunt: 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, cu excepţia gazului 
lichefiat, supuse accizelor”. 
 
Începând cu anul 2015, legea bugetului de stat se aprobă cu abateri de la prevederile art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea fondului 
rutier nr. 720/1996 și alocarile în fondul rutier din volumul total al accizelor la produsele petroliere (cu excepția gazelor 
lichefiate) a scăzut de la 80% în conformitate cu legea, la: 46,05% - 2015, 31,39% - 2016, 44,14% - 2017, 35,14% - 2018. 
Astfel micșorând alocările anuale pentru reparații și reabilitarea drumurilor în medie cu 793 milioane de lei pe an începând 
cu anul 2015.  
 
Tabelul 39: Prognoza acumulărilor și nealocărilor în Fondul Rutier în perioada 2013-2022, mln. MDL 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Acumulări de facto 
conform legii FR  

1,219 1,322 1,543 1,837 2,196 2,494 0 0 0 0 

Alocări de facto in FR 1,219 1,322 1,063 1,015 1,448 1,330 0 0 0 0 

Prognoza Strategiei 
Transport și Logistică 
2013-2022 

1,245 1,346 1,500 1,650 1,815 1,995 2,195 2,415 2,655 2,920 

prognoza MTID 1,245 1,346 1,575 1,833 2,079 2,374 2,732 3,121 3,585 4,140 
 Sursa: calculele experților în baza datelor oficiale 
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Figura / Graficul 14: 

 
 
Cu o suficientă probabilitate, putem afirma că acumularile în fondul rutier depășesc previziunile stabilite în Strategia 
Transport și Logistică 2013-2022 și previziunile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), care a fost 
adoptată în calculele ulterioare.   
 
Aceste calcule arată, de asemenea, că reglementările actuale, inclusiv Legea fondului rutier, care prevăd un mecanism 
durabil de acumulare a fondurilor pentru sectorul infrastructurii rutiere, sunt eficiente, iar proiecțiile pentru acumularea de 
fonduri în Fondul Rutier pot servi drept garanții viitoare pentru finanțarea sectorului rutier de către donatorii străini. 
 

2.5.2 Nivel regional și local 
 
Pe parcursul ultimilor 5 ani (2013-2017), volumul total al investițiilor capitale în sectorul infrastructurii rutiere din regiune a 
constituit 50.4 mil. MDL sau ~ 10.1 mil. MDL pe an.  

Reieșind din noua metodă de calculare a defalcărilor bugetelor locale de nivelul I (50% din impozitul pentru utilizarea 
drumurilor) în conformitate cu ponderea populației stabilite în anul 2017 pentru întreaga Găgăuzie, au fost alocate 17 
milioane lei pentru repararea și întreținerea drumurilor și străzilor comunale. În același timp, a fost stabilită o nouă metodă 
de alocare a fondurilor din Fondul rutier pentru bugetele locale de nivelul al doilea. bugetul local a primit aprox.14 milioane 
de lei pentru repararea și întreținerea drumurilor locale 

În conformitate cu cota alocărilor indicate în tabelul de mai jos, drumurile naționale sunt reabilitate integral din surse 
externe, drumurile locale sunt reabilitate din bugetul UTA Găgăuzia, care sunt alocate din bugetul de stat (50% din taxa 
rutieră), iar drumurile și străzile comunale sunt reabilitate din bugetul local de nivelul I. 

 
Tabelul 40: Sursele de investiții în dezvoltarea sectorului infrastructurii rutiere în UTA Găgăuzia, 2013-2017 

  
Total, 

Bugetul de stat, 
Fondul Rutier 

Buget UTA 
Gagauzia 

Bugetul 
local, 

Donatori 

% % % % % 

Perioada 2013-2017 гг. 

Drumuri naționale 100% 0 0 0 100 

Drumuri locale 100% 33,88 66,12 0 0 

Drumuri și străzi comunale 100% 0 0 100 0 

 Sursa Comitetul Executiv UTA Gagauzia 
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Reieșind din calculul pe cap de locuitor, inegalitatea de finanțare pe raioane în ultimii 5 ani a fost foarte mare: de la 525 
MDL per persoană în raionul Vulcănești la 270 MDL per persoană în regiunea Ceadir-Lunga. Din totalul investițiilor 
capitale de 50,4 milioane MDL din ultimii 5 ani în dezvoltarea sectorului infrastructurii rutiere, circa 21,2 milioane au fost 
valorificate de raionul Comrat, care reprezintă 42,1% din totalul investițiilor și circa 25% în raionul Vulcănești. În 
consecință, cel mai mic număr de investiții a fost direcționat către raionul Ceadir-Lunga (33,1% din numărul total). 
 

Tabelul 41: Investiții capitale în dezvoltarea sectorului regional pe raioane (2013-2017) 
  UTA Gagauzia Raionul Comrat Raionul 

Vulcănești 
Raionul Ciadîr 

Lunga 

Infrastructura rutieră, min. 
MDL 

50,4 21,2 12,5 16,6 

100,0% 42,1% 24,9% 33,1% 

Total inevstiții, pe cap de 
locuitor. MDL 

330,8 319,7 525 270 

Sursa:  Comitetul Executiv UTA Gagauzia, calculele experților 

 
Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, se poate observa că cele mai semnificative fonduri (granturi pentru 
dezvoltarea sectorului) alocate de FNDR se regăsesc în Regiunea de Dezvoltare Centrală, care a avut un accent deosebit 
în dezvoltarea infrastructurii rutiere. În același timp, trebuie menționat faptul că această finanțare include reabilitarea 
drumurilor către atracțiile turistice locale și crearea unui climat și infrastructură favorabile pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în ultimii 5 ani în toate regiunile țării. 
 
Tabelul 42: Granturile alocate pentru dezvoltarea sectorului în context regional, donatorii majori. 
2013-2017, mln MDL  

Regiunile de dezvoltare Fondul Rutier Național 
Fondul Național de 

Dezvoltare Regională 
Credit 

 BERD/EIB, Grant NIF 
Total 

Centru 2,022.4 428.3 0 2,450.7 

Chișinău 0 0 500 500.0 

Nord 2,022.4 107.3 0 2,129.7 

Sud 1,991.2 194.0 0 2,185.2 

UTA Gagauzia 31.2 15.7 0 46.9 

Proiecte interregionale 0.0 45.1 0 45.1 

Total 6,067.2 790.4 500 7,357.6 
 Sursa: Calculele experților în baza datelor oferite de organizațiile donatoare 

 
Tabelul 43: Mijloace nealocate din Fondul Rutier pentru km echivalenti în UTA Găgăuzia 
2017-2018, MDL 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Scenariul 1. Prognoza alocărilor, in conformitate cu cota anuală 
stabilită a accizelor la produsele petroliere (reieșind din prognoza 
cotei medii de 39,18%), la 1 km echivalent de drumuri, mii MDL 

118.0 108.6 136.7 152.6 171.1 192.7 217.8 

Scenariul 1. Suma totală și prognoza, in conformitate cu cota 
anuală stabilită a accizelor la produsele petroliere (reieșind din 
prognoza cotei medii de 39,18%), pentru toți km echivalenți de 
drumuri, mln MDL 

14,164 14,257 17,944 20,034 22,466 25,298 28,596 

Scenariul 2. Prognoza alocărilor în conformitate cu cota de 80% 
a accizelor la produsele petroliere, la 1 km echivalent de drumuri, 
mii MDL 

179.0 203.6 231.7 263.7 300.9 344.4 395.1 

Scenariul 2. Suma totală și prognoza, in conformitate cu cota de 
80% a accizelor la produsele petroliere,pentru toți km echivalenți 
de drumuri, mln MDL 

21,485 26,734 30,418 34,613 39,506 45,214 51,873 

Total nealocări la 1 км echivalent de drumuri, mln. MDL 61.0 95.0 95.0 111.1 129.8 151.7 177.3 

Total nealocări pentru toți km echivalenți de drumuri, mln. 
MDL 

7,322 12,477 12,474 14,579 17,040 19,915 23,277 

Sursa: Cota acumulărilor in perioada 2019-2023 stabilită în mărime de 39,18% ca cota medie pentru perioada 2017 -2018. 

 
În legătură cu derogările de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), Legea fondului rutier nr. 720/1996 privind deducerile 
nealocate în fondul rutier în proporție de 80% din acciza totală a produselor petroliere pentru anii 2017-2018. a condus la 
micșorarea deducerilor pentru UTA Găgăuzia, în medie cu 9,9 milioane de lei pe an. 
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Figura/Graficul 15: 

 
Sursa: calculele experților. 

 
Din aceste alocări UTA Gagauzia, urma să primească adițional pentru perioada 2017-2018 reieșind din numărul de km 
echivalenți aproximativ - 19,8 mln. MDL, și anume: 7,3 mln. – pentru anul 2017 și 12,5 mln – pentru anul 2018.  
Dacă acumulările in fondul rutier vor corespunde bazelor financiare de creare și funcționare a fondului rutier, și anume va fi 
respectată cota acumulărilor în sursele de formare a fondului, expuse în legea fondului rutier și nu vor fi derogări de la lege 
cum se întîmplă din anul 2015, atunci autoritățile locale de ambele nivele își vor putea planifica viitoarele fluxuri de 
mijloace bănești pentru reparația și reabilitarea drumurilor.  
 
Figura/Graficul 16: 

 
 
În consecință, în baza previziunilor acumulării fondului rutier, va fi posibilă crearea unor parteneriate regionale publice-
private care să atragă finanțarea din partea donatorilor străini pentru dezvoltarea sectorului infrastructurii rutiere.  
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2.6 ASPECTE SOCIALE ȘI DE GEN 
 
În acest subcapitol sunt prezentate la modul general aspectele de gen în domeniul transporturilor, precum şi în cadrul 
proiectelor aferente acestui domeniu. Abordarea aspectelor de gen în domeniul transporturilor este una foarte recentă în 
toate țările lumii. Este cunoscut faptul că, promovarea continuă și sistematică a principiului egalităţii de şanse şi aspectelor 
de gen constituie o preocupare relativ recentă pentru Republica Moldova. Cadrul legal naţional asigură egalitatea între 
femei şi bărbaţi şi nu conţine prevederi discriminatorii. Cu toate acestea, în ce privește participarea la viaţa economică  şi 
socială, în practică există adeseori inegalităţi.  
După cum este descris în documentul Băncii Mondiale “Un set de instrumente menit să asigure corespunderea Proiectelor 
de Infrastructură Rutieră Aspectelor de Gen”, de exemplu, călătoriile bărbaților în mod frecvent sunt centrate pe chestiuni 
de serviciu, astfel ei au tendința de a pune preț pe viteză, fiabilitate şi siguranţa rutieră. Pe de altă parte, femeile au 
tendința de a se implica mai pregnant în activităţi extra-serviciu, în afara orelor de vârf, deplasându-se către diferite locaţii 
prin utilizarea mai multor mijloace de transport. Acest aspect denotă faptul că, într-o singură călătorie, ele au tendința de a 
se angaja în activități cu scopuri și destinații multiple, cum ar fi magazinele, pieţele, şcolile, centrele de sănătate şi de 
îngrijire a copiilor. Prin urmare, spre deosebire de bărbaţi, în opţiunile lor de călătorie ele pun mai mult preț pe flexibilitate 
decât pe economisirea timpului. Astfel, femeile au nevoie de servicii cu costuri reduse, siguranță, simple, flexibile, cu mai 
multe opţiuni ale rutelor în vederea satisfacerii necesităţilor lor. 
Oportunităţile inegale în sectorul transporturilor sunt determinate de diferiţi factori ce se referă la prejudecăţi şi stereotipuri 
negative, rolul în familie şi societate, lipsa opțiunilor în ceea ce priveşte activităţile din mediu urban și rural, etc., după cum 
urmează: 

• Rolul femeilor în activitățile gospodărești este mai pregnant: femeile se ocupă nu doar de treburile casnice, copii, 
rude în vârstă și bolnave, dar mai sunt implicate și în alte activități; 

• Unele din constrângerile cu care se confruntă în economie femeile din Republica Moldova sunt determinate de 
tradiţiile culturale şi prejudecăţi; 

• Deţinerea sau utilizarea automobilelor / deţinerea unui permis de conducere: fără a aborda faptul dacă femeile 
care au permis de conducere cu adevărat deţin și conduc un automobil, numărul femeilor aflate la volan este mai 
mic comparativ cu cel al bărbaților (vezi Tabelul 44 de mai jos). Prin urmare, se poate presupune că pentru femei 
transportul public este mai important decât pentru bărbaţi; 

• Participarea inegală în luarea deciziilor (vezi Figura 17). 
 
Tabelul 44 Numărul conducătorilor auto de gen feminin și masculin după categoria permis de conducere, iulie 
2017 

Cele mai 
importante 

categorii ale 
conducătorilor 

de vehicule 

Tipul vehiculului 

Gen 

Nr. Total de 
conducători Masculin Feminin 

B Autoturisme 297,609 200,576 498,185 

B, C  Autoturisme și camiaone 120,220 1,866 122,086 

A, B, C Motociclete, autoturisme și camioane 73,790 662 74,452 

A, B Motociclete și autoturisme 64,001 9,322 73,323 

    555,620 212,426 768,046 
             Sursa: Centrul Resurselor Informaționale de Stat «Registru» 
 
Figura/Graficul 17:  
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Dat fiind faptul că sectorul transporturilor reprezintă unul dintre factorii determinanţi aicreşterii economice şi de tranziție, în 
continuare sunt evidenţiate câteva motive de bază întru susţinerea unei infrastructuri a drumurilor ce ţine cont de aspectele 
de gen:  

• Îmbunătăţirea stării drumurilor în vederea creşterii mobilităţii, accesibilităţii la serviciile de bază (clinici şi spitale, 
pieţe, şcoli, locuri de muncă, etc.) şi a siguranţei (cum ar fi prevenirea accidentelor şi inundaţiilor), etc.; 

• Oportunități egale de participare în cadrul structurilor de luare a deciziilor, inclusiv în cele din sectorul 
infrastructurii drumurilor; 

• Disponibilitatea zonelor pietonale şi pistelor pentru alte moduri de transport adiacente celor pentru vehiculele 
motorizate, vor permite femeilor efectuarea activităților multiple pentru a face față necesităților bazate pe aspecte 
de gen; 

• Eliminarea stereotipurilor şi metodelor de descurajare împotriva femeilor; 

• Promovarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor pe piața muncii şi la serviciile de bază; 

• Promovarea şi creşterea participării femeilor la elaborarea de politici, în procesele de luare a deciziilor, 
planificare, implementare, în activităţi de management şi întreținere în sectorul infrastructurii drumurilor. 

 
Cei care beneficiază cel mai mult de dezvoltarea infrastructurii rutiere sunt întreaga populație. Grupurile vulnerabile, cum 
ar fi femeile sărace cu copii, femeile în vârstă din zonele rurale, se confruntă adesea cu obstacole în calea transportului. 
Drumurile deteriorate afectează mobilitatea cetățenilor, în special a femeilor cu copii și a femeilor / bărbaților în vârstă,  
care restricționează accesul la serviciile de sănătate.  
 
Investițiile în infrastructura rutieră sunt considerate adesea unul dintre cele mai eficiente instrumente de combatere a 
sărăciei. Accesul la infrastructură este necesar pentru îmbunătățirea oportunităților economice și reducerea inegalităților. 
De exemplu, rețelele de transport adecvate în țările în curs de dezvoltare pot oferi accesul săracilor la școli, spitale și 
centre comerciale, ceea ce va îmbunătăți oportunitățile pentru educație, sănătate și spirit antreprenorial și va consolida 
potențialul economic al țării. 
 
Investițiile în infrastructura rutieră care sunt elaborate reieșind din dimensiunea de gen, pot aduce beneficii semnificative 
nu numai femeilor în ceea ce privește creșterea accesului la ocuparea forței de muncă, piețe, educație și servicii de 
sănătate, dar și la responsabilitățile de îngrijire și satisfacție ale gospodăriilor pe care majoritatea femeilor le cheltuiesc, în 
cele din urmă, la bunăstarea comunității în ansamblu.  
 
Egalitatea economică a femeilor este bună pentru afaceri. Este clar că femeile joacă un rol fundamental în construirea și 
menținerea economiei mondiale. Ele reprezintă o sursă puternică de creștere economică și oportunități. Femeile contribuie 
nu numai la economia formală, ci și la activități de îngrijire și de uz casnic valoroase și de obicei neplătite. S-a dovedit că 
cele mai bune oportunități în domeniul educației, sănătății, ocuparea forței de muncă și politică duc la îmbunătățirea 
bunăstării femeilor, comunităților lor și bunăstarii economice și sociale a țării. 
 
Reabilitarea drumurilor prioritare propuse va avea un efect benefic asupra vieții persoanelor care trăiesc în sate de-a 
lungul drumurilor. Fetele se vor putea mișca în siguranță în comunitate, protejându-și încălțămintea împotriva daunelor și 
murdăriei. Tinerii cu biciclete și mașini nu vor mai fi afectați de un drum rău, astfel încât transportul va deveni mai durabil și 
mai economic. 
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CONCLUZII (ANALIZA SWOT) 

Puncte tari Puncte slabe 

▪ Rețeaua de drumuri din UTA Găgăuzia se încadrează 
perfect în rețeaua rutieră națională și rețeaua 
coridoarelor de transport internaționale.  

▪ Regiunea este amplasată la mijlocul axei rutiere trans-
naționale M3, ceea ce asigură o legătura eficientă a 
localităților regiunii atât cu Sudul, cât și cu Centrul și 
Nordul Republicii Moldova (62% din lungimea drumului 
de pe teritoriul regiunii se află în stare bună).  

▪ Toate localitățile din regiune au acces la drumuri cu 
acoperire rigidă.  

▪ În regiune funcționează 2 întreprinderi specializate de 
construcție și întreținere a drumurilor (una de stat și una 
privată).  

▪ Concentrarea teritorială relativ înaltă a populației (peste 
70% din populație este concentrată în localități mai mari 
de 5.000 locuitori, comparativ cu media națională de 
doar 13%). Mai mult, cele mai mari cinci localități 
concentrează peste 50% din populația regiunii (Comrat, 
Ceadâr Lunga, Vulcănești, Congaz și Copceac).  

▪ Drumul R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu 
Ucraina) este inclus în rețeaua prioritară de drumuri din 
Republica Moldova.  

▪ Conform prognozelor, capacitatea de trafic a rețelei de 
drumuri expres si republicane din regiune va satisface 
cerințele de trafic pentru următorii 10 ani, iar pentru 
drumurile regionale – pentru următorii 20 de ani.  

▪ Peste 50% din lungimea drumurilor republicane, 40% din 
lungimea drumurilor regionale și 27% din lungimea drumurilor 
locale se află într-o stare tehnică rea și foarte rea.  

▪ Circa 30% din lungimea drumului expres M3 continuă să se afle 
într-o stare rea și foarte rea.  

▪ 28% din drumurile locale (43,7 km) nu au acoperire rigidă.  

▪ Autoritățile publice locale și regionale au o capacitate încă 
limitată de atragere a finanțărilor extrabugetare pentru 
reabilitarea și reparația drumurilor.  

▪ Dotarea cu semne de circulație și marcaje rutiere este încă 
nesatisfăcătoare. Majoritatea intersecțiilor nu sunt amenajate 
corespunzător.  

▪ Sistemele de scurgere de ape aferente drumurilor sunt 
insuficiente și necorespunzătoare.  

▪ Drumurile R29 (Comrat – Ceadâr-Lunga – granița cu Ucraina), 
R29.1 (Basarabeasca – Ceadâr-Kunga-R29), R37 (Ceadâr-
Lunga – Taraclia – R32) și R32 (M3- Vulcănești – Cahul – 
Taraclia) au intrat într-o fază de degradare accelerată. Aceasta 
se explică prin faptul că ultimii 15-20 de ani nu s-a asigurat 
volumul adecvat de lucrări necesare de reparație capitală și 
medie. În fond, aceste drumuri au fost supuse doar unor 
intervenții fragmentate de reparații curente.  

▪ Nivelul de finanțare al lucrărilor de reabilitare și reparație a 
drumurilor continuă a fi insuficient.  

▪ Mecansimul de planificare și alocare a resurselor financiare 
pentru reparația și întreținerea drumurilor este mai degrabă 
ineficient.  

Oportunități Constrângeri 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor publice-private pentru 
atragerea finanțărilor în domeniul dezvoltării și 
modernizării infrastructurii rutiere.  

▪ Utilizarea tehnologiiilor moderne avansate în procesul de 
construcție, reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, 
ceea ce va majora eficiența valorificării resurselor alocate 
și creșterea calității lucrărilor efectuate.  

▪ Creșterea capacităților regionale și locale de atragere și 
absorbție a finanțărilor în sector din partea donatorilor 
naționali și internaționali.  

▪ Construcția drumurilor de ocolire pentru mun. Comrat, or. 
Vulcănești și satele Congaz, Chirsovo și Svetlâi.  

▪ Stimularea dezvoltării întreprinderilor regionale private de 
construcție și întreținere a drumurilor și creșterea calității 
lucrărilor efectuate (în rezultatul creșterii concurenței).  

▪ Direcționarea pentru Fondul Rutier a 80% din colectările 
de accize pentru benzină, în conformitate cu prevederile 
Legii #720 din 01.02.1996.  

▪ Îmbunătățirea procesului de planificare și alocare a 
finanțărilor pentru reparația și întreținerea drumurilor.  

▪ Deficitul finanțărilor alocate pentru întreținerea și reparația 
infrastructurii rutiere va conduce la o uzură și degradare și mai 
mare a drumurilor.  

▪ Pe anumite segmente de drumuri pot apărea probleme de 
capacitate de trafic, în rezultatul creșterii intensității traficului rutier 
(în mediu cu 4-5% pe an).  

▪ Posibile inconsecvențe politice la nivel național și regional, care 
pot afecta volumul și destinația finanțărilor externe.  

▪ Ponderea automobilelor grele în traficul de pe drumul M3 
depășește semnificativ media națională, ceea ce va influența 
negativ starea drumului.  

▪ Continuarea practicii de sub-finanțare a Fondului Rutier (din 2015 
alocările pentru Fond au fost reduse cu 35-45% din colectările 
accizelor pentru benzină și motorină).  
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3.  VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE 2025 
 

3.1  VIZIUNEA 
 
Viziunea pe termen lung de dezvoltare a infrastructurii rutiere din UTA Găgăuzia (până în 2030-2035) constă în reparația 
capitală a 100% din drumurile locale și regionale (248 km) și asigurarea unui nivel adecvat de întreținere curentă a 
acestora.  
 
Pe termen mediu (până în anul 2025), pentru realizarea acestui scop final, acest Program Regional Sectorial prevede 
reparația a cel puțin 60% din toate drumurile regionale și locale din UTA Găgăuzia.  
 
Respectiv, acest Program Regional Sectorial constă în implementarea următoarelor 3 obiective strategice:  
 
1: Reparația capitală a 5 coridoare de transport prioritare (131 km) 
(Prevede reparația capitală a următoarelor coridoare de drumuri regionale și locale: (i) G125 – Cenac – Dezghingea – 
Bugeac – R28, (ii) R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36, (iii) R 29 – Ceadâr Lunga – Baurci – Congaz – 
Câietu – Chioselia Rusă – М3, (iv) Taraclia – Copceac – Cairaclia – granița cu Ucraina, (v)  Vulcănești  – Alexandru Ion 
Cuza – Etulia – Etulia Nouă – granița cu Ucraina – Cișmichioi – М3.) 
 
2: Reparația medie a 70 km de drumuri locale prioritare 
(Prevede pregătirea și realizarea reparației medii pentru 70 km de drumuri locale (pe cele mai prioritare segmente), 
inclusiv dotarea corespunzătoare cu semne de circulație și marcaje rutiere, reparația sistemelor de colectare și evacuare a 
apelor pluviale).  
 
3: Îmbunătățirea situației privind securitatea rutieră pe drumurile regionale și locale 
(Prevede amenajarea corespunzătoare a intersecțiilor cu cel mai mare flux de transport, construcția / amenajarea celor 
mai problematice stații de așteptare transportului public, amenajarea marcajelor rutiere orizontale pentru a facilita accesul  
la instituțiile publice.) 
 

3.2  PRIORITĂȚI 
 
Pentru asigurarea unei eficiențe sporite a procesului de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii rutiere în UTA Găgăuzia, 
prioritizarea și succesiunea intervențiilor de reparații capitale și medii urmează a fi subordonate unor criterii tehnico-
economici specifici în baza unor calcule detaliate de cost-beneficiu.  
 
În particular, la etapa dată (2018-2025), reieșind din documentele strategice regionale și naționale, pecum și experiența 
internațională, următoarele criterii urmează a fi luate ca bază în procesul de evaluare a prioritizării intervențiilor în domeniu: 
 
А) Criterii minime de elegibilitate: 

1. Deservirea a cel puțin 3 localități. 

2. Lungimea coridorului trebuie să fie de cel puțin 10 km. 
 
B) Criterii de evaluare: 

3. Numărul de localități deservite. 

4. Numărul populației deservite. 

5. Indicatorul intensității traficului rutier (actuală și prognozată).  

6. Starea tehnică a drumului și indicatorul de urgență a lucrărilor.  

7. Asigurarea accesului la principalele instituții sociale și administrative (școli, spitale, servicii de urgență, 
subdiviziuni ale Departamentului situații excepționale).  

8. Asigurarea accesului la infrastructura economică (ZEL, zone economice, parcuri industriale, piețe regionale, 
obiective turistice majore).  
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9. Asigurarea accesului la granița de stat și puntele vamale.  

10. Costul de reabilitate a unui km de drum.  

11. Impactul asupra mediului.  
 

Respectiv, portofoliul de coridoare de transport prioritare identificate urmează a fi prezentate spre finanțare donatorilor 
interesați și instituțiilor financiare internaționale.  
 
Evaluarea detaliată a infrastructurii rutiere din regiune evidențiază următoarele 5 coridoare prioritare4:  

1. G125 – Cenac – Dezghingea – Budjac – R28 

2. R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36 

3. R 29 – Ceadâr Lunga – Baurci – Congaz – Câietu – Chioselia Rusă – М3 

4. Тaraclia – Copceac – Cairaclia –  M3 

5. Vulcănești – Alexandru Ion Cuza – Etulia – Etulia Nouă – granița cu Ucraina – Chișmichioi – М3.  

 
 
3.3  OBIECTIVE STRATEGICE 
 
Obiectiv strategic 1: Reparația capitală a 5 coridoare prioritare de drumuri regionale și locale  

Situația actuală: 
55,03 км (43%) din carosabilul drumurilor regionale se află în stare tehnică rea și foarte rea, 50,55 km (40%) – în stare 
satisfăcătoare și doar 22,58 km (17%) – în stare bună și foarte bună. De asemenea, există serioase probleme cu evacuarea 
apelor pluviale, cu starea tehnică a acostamentelor și podurilor, infrastructurii de organizare a traficului, etc.  
55 km de drumuri regionale necesită reparații capitale urgente, iar alte 50 km necesită reparația capitală pe termen mediu (3-
5 ani). Totodată, alte 9 km de drumuri regionale necesită reparații medii urgente (reabilitarea stratului de uzură).  
 

Obiective specifice: Măsuri: 

1:1 Reparația capitală a coridorului 
“G125 – Cenac – Dezghingea – Budjac 
– R28”  

▪ Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Lucrări de construcție 

▪ Reparația defectelor apărute după primul an de exploatare (pe garanție) 

1:2 Reparația capitală a coridorului 
“R29 – Ferapontievca – Avdarma – 
Chiriet Lunga – R36” 

▪ Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Lucrări de construcție 

▪ Reparația defectelor apărute după primul an de exploatare (pe garanție) 

1:3 Reparația capitală a coridorului  
“R29 – Ceadâr-Lunga – Baurci – 
Congaz – Câietu – Chioselia Rusă – 
М3” 

▪ Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Lucrări de construcție 

▪ Reparația defectelor apărute după primul an de exploatare (pe garanție) 

1:4 Reparația capitală a coridorului 
“Тaraclia – Copceac– Cairaclia – 

▪ Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

                                                

4 De asemenea, grupul de lucru a propus prioritizarea coridorului inter-regional G125 – Iargara – Borogani – Congazcicul 

de Jos – R35, care asigură accesul la nodul de cale ferată Iargara și în continuare spre orașul Leova, unde la moment se 
examinează oportunitatea construcției podului peste râul Prut. Analiza detaliată a acestui cordior urmează a fi realizată în 
cooperare RD UTA Găgăuzia și RD Sud. 
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granița cu Ucraina” 
▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Lucrări de construcție 

▪ Reparația defectelor apărute după primul an de exploatare (pe garanție) 

1:5 Reparația capitală a coridorului 
“Vulcănești – Alexandru Ion Cuza – 
Etulia – Etulia Nouă –granița cu 
Ucraina – Cișmichioi – М3”.  

 

▪ Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Lucrări de construcție 

▪ Reparația defectelor apărute după primul an de exploatare (pe garanție) 

Rezultate așteptate: 

Reparația capitală a 131 km de drumuri regionale și locale – pe 5 coridoare prioritare: (i) G125 – Cenac – Dezghingea – 
Budjac – R28, (ii) R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36, (iii) R 29 – Ceadâr-Lunga – Baurci – Congaz – 
Câietu – Chioselia Rusă – М3, (iv) Тaraclia – Copceac – Cairaclia – granița cu Ucraina, (v)  Vulcănești – Alexandru Ion 
Cuza– Etulia – Etulia Nouă – granița cu Ucraina – Cișmichioi – М3.  

 

 
Obiectiv strategic 2: Reparația medie a 70 km de drumuri locale prioritare 

Situația actuală: 
▪ 55% din drumurile locale au acoperire din asfalt/beton, 17% - pietriș și 28% - fără acoperire rigidă (43,7 km). 
▪ Circa 27% din drumurile locale cu acoperire rigidă se află în stare rea sau foarte rea, 50,7% - se află în stare 

satisfăcătoare și doar 22,3% în stare bună și foarte bună.  
▪ Pe majoritatea drumurilor locale evacuarea/scurgerea apelor pluviale este îngreunată.  
▪ Dotarea cu semene de circulație și marcaje rutiere este deficitară.  
▪ Majoritatea intersecțiilor nu sunt corespunzător amenajate.  

Obiective specifice: Мăsuri: 

2:1 Efectuarea reparațiilor medii pe 70 
km drumuri locale – tronsoanele cele 
mai prioritare.  

 

▪ Elaborarea devizelor. 

▪ Efectuarea lucrărilor de reparație medie. 

▪ Dotarea cu semne de circulație și marcaje rutiere. 

▪ Reparația (construcția) sistemelor de evacuare/scurgere a apelor pluviale.  

2.2 Reabilitarea și îmbunătățirea 
sistemelor de evacuare/scurgere a 
apelor pluviale pe cele mai 
problematice segmente (alte drumuri 
decât cele care vor fi reparate).  

▪ Elaborarea documentației de proiect 

▪ Efectuarea lucrărilor de construcție.   

Rezultate așteptate:  
▪ Reparația medie pentru 70 km drumuri locale prioritare.  
▪ Dotarea corespunzătoare cu semne de circulație și marcaje rutiere pe 110 km drumuri locale.  
▪ Reabilitarea și îmbunătățirea sistemelor de evacuare/scurgere a apelor pluviale pe 20 cele mai problematice 

segmente.  
▪ Îmbunătățirea sistemelor de evacuare/scurgere a apelor pluviale va extinde perioada de exploatare a drumurilor și 

va reduce volumul finanțărilor necesare pentru întreținere. Cooperarea eficientă dintre autoritățile publice locale, 
serviciile de întreținere a drumurilor și populație va contribui la soluționarea acestei probleme.  

Obiectiv strategic 3: Îmbunătățirea situației privind securitatea rutieră pe drumurile regionale și locale  

Situația actuală: 
Nivelul de siguranță a traficului pe teritoriul UTA Găgăuzia se caracterizează de aceleași probleme ca și restul teritoriului 
Republicii Moldova. Astfel, în conformitate cu recentul Program European de Evaluare a Traficului Rutier, cea mai mare 
parte a rețelei rutiere (56%) naționale a primit calificativul cel mai jos ( ”o stea”), iar alte 23% - calificativul ”două stele”. Doar 
6% din rețeaua rutieră națională a fost clasificate ca ”riscuri reduse”. Nici un segment de drum nu a primit calificativul 
”siguranță maximă”.  
În ceea ce privește siguranța pietonilor, 95% din drumuri au primit calificativul ”3 stele”, iar 1% - ”5 stele”.  
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Obiective specifice: Măsuri: 

3.1 Creșterea nivelului de siguranță a 
traficului pe intersecțiile de un singur 
nivel.  

▪ Amenajarea intersecțiilor cu cel mai intens trafic înregistrat 

3.2 Creșterea nivelului de siguranță a 
traficului pe cele mai problematice 
segmente de treceri pietonale.   

▪ Construcția / amenajarea celor mai problematice stații de așteptare 
transportului public.  

▪ Amenajarea marcajelor rutiere orizontale pentru a facilita accesul la instituțiile 
publice.  

Rezultate așteptate:  
▪ Reducerea accidentelor rutiere cu 50% până în 2025.  
▪ Implementarea prevederilor Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră.  
▪ Integrarea în proiectele de reabilitare a drumurilor a măsurilor avansate de siguranță a traficului.  
▪ Integrarea măsurilor avansate de siguranță a traficului în procesele aferente întreținerii drumurilor.  
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3.4  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 
 
Acest Program Regional Sectorial urmează a fi implementat prin măsurile și Planul de acțiuni menționate mai sus. 
 
Un plan de măsuri și acțiuni servește ca mecanism de bază pentru programarea operațională și promovarea proiectelor 
pentru finanțare în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice ale PRS. Termenii și indicatorii pentru verificarea 
nivelului de implementare a măsurilor sunt enumerați în Planul de acțiune. 

 
Realizarea Planului de Acțiuni in cadrul documentelor de politică regională și locală va fi permanent monitorizat de 
instituțiile responsabile in conformitate cu cerințele actuale. În procesul de monitorizare va fi luată în considerare metoda si 
eficiența implementării măsurilor preconizate la fiecare nivel.  
 
Activitățile incluse în acest PRS care vor fi identificate ca măsuri planificate pentru realizarea planurilor operaționale 
regionale, vor fi controlate și evaluate în conformitate cu cerințele acestor documente. 
 
Responsabilitatea pentru punerea in aplicare a PRS aparține tuturor instituțiilor competente relevante specificate în plan. 
Monitorizarea și evaluarea rezultatelor implementării Programului Sectorial Regional al UTA Găgăuzia sunt încredințate 
instituțiilor responsabile de dezvoltarea regională - Agenția pentru Dezvoltare Regională a ATO Găgăuzia, ADR 
coordonează realizarea de strategii, planuri, programe și proiecte de dezvoltare regionale și prezintă un raport de 
monitorizare anual aprobat.  
 
Sistemul existent de monitorizare și evaluare la nivel regional permite monitorizarea sistematică a realizării proiectelor 
regionale implementate în regiunea UTA Găgăuzia, finanțate atât din fondurile naționale, cât și din asistența oferită de 
partenerii de dezvoltare. Un mecanism integrat de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării tuturor strategiilor 
la nivel regional nu este disponibil în prezent, dar în viitor, după dezvoltarea sistemului la nivel național, indicatorii relevanți 
vor fi integrați în toate regiunile de dezvoltare. 
 
În același timp, pentru a asigura implementarea consecventă a PRS în cadrul documentelor de politică regională, vor 
trebui elaborate mecanisme eficiente, instrumente de monitorizare / evaluare bazate pe rezultatele implementării acestora 
(de exemplu planuri de monitorizare și evaluare, cu prezentarea clară a rezultatelor planificate, indicatori de progres, date 
inițiale) cu suportul părților interesate naționale, regionale și participanților cheie, inclusiv APL.  
 
Este recomandată evaluarea implementării PRS la mijlocul și la sfârșitul implementării programului. 
 
Ca parte a procesului de monitorizare a documentelor de politică regională, vor fi elaborate rapoarte de monitorizare (o 
dată pe trimestru / anual) cu privire la progresul realizării măsurilor și obținerea rezultatelor așteptate, în conformitate cu 
prevederile stabilite, pentru a raporta implementarea documentelor de politică regională, care vor asigura transparența 
necesară. 
 
Planul de monitorizare și evaluare va fi elaborat într-un stadiu incipient al punerii în aplicare a PRS. Evaluarea se va baza 
pe indicatorii de progres înregistrați pentru atingerea obiectivelor specifice, rezultatelor de îndeplinire a acțiunilor prevăzute 
în plan. 
 
Pentru a îndeplini obiectivele și acțiunile stabilite în PRS, instituțiile responsabile vor fi ghidate de indicatorii de 
productivitate și de progres. În conformitate cu obiectivele specifice ale PRS, sunt propuși următorii indicatori de 
monitorizare: 
 

• Reparația (capitală) a coridoarelor prioritare regionale și locale de drumuri – numărul coridoarelor prioritare; 

• Reparația (medie) a drumurilor locale prioritare – numărul de km de drumuril locale; 

• Învestiții atrase în dezvoltarea drumurilor regionale și locale - mln. MDL; 

• Numărul de km de drumuri reparate (reparații medii și capitale) – numărul de km de drumuri regionale și locale; 

• Populația cu acces îmbunătățit la drumuri – numărul total de persoane. 
 

Crearea indicatorilor de performanță conduce la creșterea eficienței proiectului implementat, precum și la managementul 
acestuia. Acest lucru nu garantează succesul, însă o abordare sistematică a întregului proces va duce la o mai bună 
utilizare a resurselor disponibile managerilor de proiect. 
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4 PLAN DE ACȚIUNI 

Obiective specifice Acțiuni Măsuri Termeni de 
realizare 

Rezultate 
așteptate 

Executorii și 
partenerii 

Costulestimat
iv, mln lei 

Sursele posibile de 
finanțare 

Obiectivul strategic 1: Reparațiacapitalp (reabilitarea) a cinci  coridoare prioritare 

1:1 Reparația capitală 
a coridorului “G125 – 
Cenac – Dezghingea – 
Budjac – R28”  

2.1: Pregătirea proiectului 
de reabilitare 

2.1.1  Elaborarea studiului de 
fezabilitate 

2021 Aprobarea SF 
ADRG, Com executiv. 

MEI 
 

0.6 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
 
2.1.2: Elaborarea proiectului tehnic 

2022 Aprobarea 
proiectului tehnic 

1.5 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
2.2: Implementarea 
proiectului de reabilitare 

2.2.1: Executarea lucrărilor de 
reabilitare 

2023-2024 
 
 

2025 

 
Reparațiacapitală 
16,56 км de drum 

ADRG, Com executiv. 
MEI 
 

55,430 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

2.2.2 Termenul de garanție pentru 
remedierea neconformităților (1 an) 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

1:2 Reparația 
capitală a coridorului 
“R29 – 
Ferapontievca – 
Avdarma – Chiriet 
Lunga – R36” 

2.1: : Pregătirea proiectului 
de reabilitare 

2.1.1: Elaborarea studiului de 
fezabilitate 

2020 Aprobarea SF  
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

0.6 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
 
2.1.2: Elaborarea proiectului tehnic 

2021 Aprobarea 
proiectului tehnic 

1.5 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 

2.2: Implementarea 
proiectului de reabilitare 

2.2.1:  Executarea lucrărilor de 
reabilitare 

2022-2023 
 
 

2024 

 
Reparația capitală 
15,79 км de drum 

 
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

58,280 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

2.2.2: Termenul de garanție pentru 
remedierea neconformităților (1 an) 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

1:3 Reparația 
capitală a coridorului  
“R29 – Ceadâr-
Lunga – Baurci – 
Congaz – Câietu – 
Chioselia Rusă – 
М3” 

2.1: : Pregătirea proiectului 
de reabilitare 

2.1.1: Elaborarea studiului de 
fezabilitate 

2019 Aprobarea SF  
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

1.7 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
 
2.1.2: Elaborarea proiectului tehnic 

2020 Aprobarea 
proiectului tehnic 

5.1 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 

2.2: Implementarea 
proiectului de reabilitare 

2.2.1: Executarea lucrărilor de 
reabilitare 

2021-2022 
 
 

2023 

 
Reparația capitală 
40,87 км de drum 

 
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

166,043 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

2.2.2 Termenul de garanție pentru 
remedierea neconformităților (1 an) 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

1:4 Reparația 
capitală a coridorului 
“Тaraclia – Copceac– 
Cairaclia – granița cu 
Ucraina”Украины” 

2.1: Pregătirea proiectului 
de reabilitare 

2.1.1: Elaborarea studiului de 
fezabilitate 

2020 Aprobarea SF ADRG, Com executiv. 
MEI 

 

1.1 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
 
2.1.2 Elaborarea proiectului tehnic 

2021 Aprobarea 
proiectului tehnic 

3.5 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
2.2: Implementarea 
proiectului de reabilitare 

2.2.1: Executarea lucrărilor de 
reabilitare 

2022-2023 
 
 

2024 

Reparația capitală 
a 25,426 км de 
drum 

 
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

107,149 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

2.2.2 Termenul de garanție pentru 
remedierea neconformităților (1 an) 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 
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Obiective specifice Acțiuni Măsuri Termeni de 
realizare 

Rezultate 
așteptate 

Executorii și 
partenerii 

Costulestimat
iv, mln lei 

Sursele posibile de 
finanțare 

1:5 Reparația capitală 
a coridorului 
“Vulcănești – 
Alexandru Ion Cuza – 
Etulia – Etulia Nouă –
granița cu Ucraina – 
Cișmichioi – М3”.  
 

2.1: : Pregătirea proiectului 
de reabilitare 

2.1.1: Elaborarea studiului de 
fezabilitate 

2019 Aprobarea SF  
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 

1.2 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 
 
2.1.2: Elaborarea proiectului tehnic 

2020 Aprobarea 
proiectului tehnic 

3.6 
Bugetele de stat șe 

regional, donori 

2.2: Implementarea 
proiectului de reabilitare 

2.2.1: Executarea lucrărilor de 
reabilitare 

2021-2022 
 
 

2023 

Reparația capitală 
a 35,825 км de 
drum 

 
ADRG, Com executiv. 

MEI 

 
119,95 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

2.2.2 Termenul de garanție pentru 
remedierea neconformităților (1 an) 

Bugetele de stat șe 
regional, donori 

Obiectivul strategic 2: Reparația medie a 70 км de drumuri locale prioritare. 

6:      

 

        6. Executarea reparației 
medii a drumurilor locale 
prioritare 

6.1 Implementarea 
evidenței tehnice și 
pașaportizării drumurilor 

6.1.1: Inventarierea drumurilor locale și 
elaborarea pașapoartelor pentru fiecare 
drum.  

 
2019-2020 

Pașapoartele a 34 
de drumuri locale 

 
Comitetul executiv 1,5 

 
Bugetul regional 

6.2 Analiza și prioritizarea 
a 70 km de drumuri locale 

6.2.1: Lista prioritizată a drumurilor 
locale 

 
2018 

Determinarea 
priorităților 
drumurilor locale 

 
Comitetul executiv. 0,4 

 
Bugetul regional 

6.3: Reparația medie a a 
sectoarelor primei priorități 

6.3.1: Perfectarea devizului de cheltuieli 2019 
 

Утвержденная 
смета 

Comitetul executiv 

39 

Bugetul regional și 
donorii 

6.3.2: Executarea lucrărilor de reparație 2019-2021 
 

Средний ремонт и 
должное 
обустройство 20 
км дорог 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.3.3 Instalerea indicatoarelor rutiere și 
aplicarea marcajului 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.3.4 Repararea sistemelor de captare 
și evacuare a apelor pluviale 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.4: Reparația medie a a 
sectoarelor de prioritatea a 
doua 

6.4.1: Perfectarea devizului de cheltuieli 2021 
 

Утвержденная 
смета 

Comitetul executiv 

39 
 

Bugetul regional și 
donorii 

6.4.2: Executarea lucrărilor de reparați 2021-2023 
 

Средний ремонт и 
должное 
обустройство 20 
км дорог 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.4. 3 Instalerea indicatoarelor rutiere și 
aplicarea marcajului 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.4.4 Repararea sistemelor de captare 
și evacuare a apelor pluviale 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.5: Reparația medie a a 
sectoarelor de prioritatea a 
treia 

6.5.1 Perfectarea devizului de cheltuieli 2023 Утвержденная 
смета 

Comitetul executiv 

60 
 

Bugetul regional și 
donorii 

6.5.2: Executarea lucrărilor de reparați 2023-2025 Средний ремонт и 
должное 
обустройство 30 
км дорог 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.5.3  Instalerea indicatoarelor rutiere și 
aplicarea marcajului 

Comitetul executiv Bugetul regional și 
donorii 

6.5. 4 Repararea sistemelor de captare Comitetul executiv Bugetul regional și 
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Obiective specifice Acțiuni Măsuri Termeni de 
realizare 

Rezultate 
așteptate 

Executorii și 
partenerii 

Costulestimat
iv, mln lei 

Sursele posibile de 
finanțare 

și evacuare a apelor pluviale donorii 

7: Restabilirea lucrărilor 
de artă (în afara celor 
incluse în reparația 
medie) 

7.1 Implementarea a 10 
proiecte de prima prioritate  

7.1.1 Elaborarea proiectului tehnic 2019 Restabilirea și 
îmbunătățirea 
sistemelor de 
captare și 
evacuare a apelor 
pluviale 

Comitetul executiv 2 
 

Bugetul regional și 
donorii 

7.1.2 Lucrări de construcție 2020-2021 Comitetul executiv 5 
 

Bugetul regional și 
donorii 

7.2 Implementarea a 10 
proiecte de prioritatea a 
doua 

7.1.1 Elaborarea proiectului tehnic 2022 Comitetul executiv 2 
 

Bugetul regional și 
donorii 

7.1.2 Lucrări de construcție 2023-2024 Comitetul executiv 5 
 

Bugetul regional și 
donorii 

Obiectivul Strategic  3: Îmbunătățirea securității circulației rutiere pe drumurile locale 

8. Îmbunătățirea 
siguranței rutiere la 
intersecțiili  la același 
nivel 

8.1 Amenajarea 
intersecțiilor cu trafic mai 
intens 

8.1.1 Prioritizarea a 30 de intersecții de 
același nivel   2019 Îmbunătățirea 

amenajării a 30 de 
intersecții din 
același nivel  

 
 

Comitetul executiv 
30 

Bugetul regional și 
donorii 

 
8.1.2 Implementarea lucrărilor 2020-2022 

 
 

Comitetul executiv 

Bugetul regional și 
donorii 

9. Îmbunătățirea 
siguranței rutiere la 
trecerile de pietoni mai 
periculoase 

9.1 Amenajarea trecerilor 
de pietoni mai 
problematice 

 
9.1.1 Prioretizarea a 30 de treceri de 
pietoni  

2019-2021 

Îmbunătățirea 
amenajării a 30 de 
treceri de pietoni 

problematice 

Comitetul executiv 3 
Bugetul regional și 

donorii 

 
9.1.2 Construcția/reconstrucția a 20 de 
pavilioane pentru pasageri  
 

2019-2021 
Îmbunătățirea a 20 

de pavilioane 
pentru pasageri 

 
 

Comitetul executiv 
2,5 

 
 

Bugetul regional și 
donorii 

 
9.1.2 Aplicarea marcajului orizontal  
pietonal  

anual 

Aplicarea 
marcajului pietonal 

la trecerile de 
pietoni către 

instituțiile publice 
ș.a. 

 
 
 
 

Comitetul executiv 

0,3 

 
 
 

Bugetul regional și 
donorii 

De asemenea pentru dezvoltarea posibilităților instituționale UTA Găgăuzia  în domeniul rutier,executivul regional – în calitate de proprietar al SA Drumuri – Comrat, va asigura 
măsurile pentru elaborarea și implementarea Planului de modernizare și dezvoltare a întreprinderii până în anul 2025.   
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5 ANEXĂ: PRINCIPALII INDICATORI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚILOR DIN UTA GĂGĂUZIA (2016) 
А: RAIONUL COMRAT 

# Indicataori UM 
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1 Populaia pers 156256 23556 12236 7040 5216 3898 3784 5015 2127 1047 1861 1681 760 1003 69224 

2 Veniturile bugetului local Mii lei 235174 54299 18934,4 9029,2 4101,2 4691,8 6570,5 4935 3288,2 1009,9 3731,8 2780,5 4042,7 2130,3 119545 

3 
Numărul de agenți economici, care prezintă 
rapoarte   Unități 3604 1159 188 315 117 28 40 56 37 39 88 20 28 9 2124 

4 
Numărul de angajați permanenți ai agenților 
economici și instituțiilor publice   19880 5361 2550 509 188 321 249 280 145 76 182 46 197 46 10150 

5 Numărul de întreprinderi agricole Unități 940 148 24 256 87 7 8 15 24 28 69 7 19 3 695 

6 Numărul de întreprinderi de prelucrare Unități 84 12 8 2 3 2 5 3 1 2 1 0 0 1 40 

7 Numărul de fabrici de vin Unități 13 2 1 1 1 1       1         7 

8 Numărul de fabrici de textile 
Unități 

6 1 1         1         1   1 

9 Numărul de mori Unități 27 2 4 1 1 1 1 1 1   1     1 14 

10 Numărul de unități comerciale Unități 1709 721 113 37 22 14 17 21 8 6 13 12 4 3 991 

11 Numărul de filiale de bănci Unități 12 8                         8 

12 
Numărul de piețe funcționale Unități 13 6 1 0                     7 

  În ele locuri de comercializare  locuri 2299 889 338 50                     1277 

13 
Numărul de puncte de deservire socială a 
populației 

Unități 
244 106 16 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 128 

14 
Numărul de hotele Unități 9 5                         5 

Locuri de cazare în ele Unități 122 60                         60 

15 Incubatoare de afaceri Unități 1 0                         0 

16 Parcuri industriale și tehnologice Unități 1 0                         0 

17 Întreprinderi în domeniul turismului Unități 10 6                         6 

18 Farmacii veterianre Unități 20 6 3   1                   10 

19 Farmacii Unități 69 23 6 2 1 1 1       1       35 

20 
Spitale Unități 3 1                         1 

paturi paturi 495 210                         210 

21 Oficii ale medicilor de familie Unități 13             1 1 1 1 1   1 6 
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# Indicataori UM 
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22 Puncte medicale Unități 2                       1   1 

23 
Instituții preșcolare Unități 59 7 5 2 1 1 1 2 1   2 1 1 1 25 

Număr de copii pers 7784 1459 720 359 160 130 145 200 100   104 85 70 73 3605 

24 
Gimnazii-gărdinițe Unități 3 1               1         2 

Număr de copii pers 679 316               60         376 

25 
 Școli primare Unități 1                           0 

Număr de elevi pers 276                           0 

26 
Licee Unități 30 6 2 1 1 1 1 1     1   1   15 

Număr de elevi pers 10716 2648 641 250 325 193 297 295     234   202   5085 

27 
Gimnazii  Unități 13 1 2 1         1     1   1 7 

Număr de elevi pers 3060 228 647 262         147     85   108 1477 

28 
Școli profesional-tehnice Unități 3 1                         1 

Număr de elevi pers 791 315                         315 

29 
Colegii  Unități 2 1                 1       2 

Număr de elevi pers 883 366                 517       883 

30 
Instituții superioare de învățământ Unități 1 1                         1 

Studenți pers 1580 1580                         1580 

31 
Tabere de odihnă pentru copii (funcțioanle) Unități 8 1 1 1                     3 

Număr de copii în sezonul 2016 pers 2667 297 190 317                     804 

32 Muzee Unități 11 1   1     1 1             4 

33 
Azile pentru bătrâni Unități 3 1                         1 

locuri Unități 97 50                         50 
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Б: RAIOANELE CIADÂR LUNGA ȘI VULCĂNEȘTI  

# Indicatori UM 
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1 Populaia pers 156256 19488 8192 3514 4603 2314 7248 10151 2515 5009 63034 15238 4942 3318 500 23998 

2 Veniturile bugetului local Mii lei 235174 30792 8028 4012 4641 3141 10206 14791 2879 5508 84003 20262 5237 4789 1337 31626 

3 
Numărul de agenți economici, 
care prezintă rapoarte   Unități 3604 484 87 54 40 30 96 94 52 60 997 348 87 33 15 483 

4 
Numărul de angajați permanenți 
ai agenților economici și 
instituțiilor publice   19880 2582 225 273 487 67 949 1085 85 839 6592 2032 437 635 35 3139 

5 Numărul de întreprinderi agricole Unități 940 16 23 16 5 8 5 1 32 17 123 59 46 5 12 122 

6 
Numărul de întreprinderi de 
prelucrare 

Unități 
84 9 3 1 5 0 4 4 1 2 29 9 4 2 0 15 

7 Numărul de fabrici de vin Unități 13 1         1     1 3 2   1   3 

8 Numărul de fabrici de textile 
Unități 

6 2   1     1 1     3 2       2 

9 Numărul de mori Unități 27 2 1   3   2 1 1   10 2 1     3 

10 Numărul de unități comerciale Unități 1709 272 31 16 13 9 43 43 10 23 460 206 30 21 1 258 

11 Numărul de filiale de bănci Unități 12 2                 2 2       2 

12 
Numărul de piețe funcționale Unități 13 2         1 1     4 2       2 

  În ele locuri de comercializare  locuri 2299 606         21 60     687 328   7   335 

13 
Numărul de puncte de deservire 
socială a populației 

Unități 
244 67 2 3 2 0 6 11 0 2 93 20 3 0 0 23 

14 
Numărul de hotele Unități 9 2           1     3 1       1 

Locuri de cazare în ele Unități 122 37           4     41 21       21 

15 Incubatoare de afaceri Unități 1 1                 1         0 

16 Parcuri industriale și tehnologice Unități 1                   0 1       1 

17 
Întreprinderi în domeniul 
turismului 

Unități 
10 2           2     4         0 

18 Farmacii veterianre Unități 20 4 2         2     8 2       2 

19 Farmacii Unități 69 12 2 1 1 1 3 3   1 24 8 1 1   10 

20 
Spitale Unități 3 1                 1 1       1 

paturi paturi 495 200                 200 85       85 

21 Oficii ale medicilor de familie Unități 13   1 1 1 1     1   5   1 1   2 

22 Puncte medicale Unități 2                   0       1 1 
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23 
Instituții preșcolare Unități 59 6 3 1 1 1 3 4 1 1 21 6 5 1 1 13 

Număr de copii pers 7784 1048 355 135 161 90 365 587 102 160 3003 854 177 128 17 1176 

24 
Gimnazii-gărdinițe Unități 3 1                 1         0 

Număr de copii pers 679 303                 303         0 

25 
 Școli primare Unități 1   1               1         0 

Număr de elevi pers 276   276               276         0 

26 
Licee Unități 30 4 1 1     1 2 1 1 11 2 1 1   4 

Număr de elevi pers 10716 1849 311 255     334 961 155 326 4191 1076 160 204   1440 

27 
Gimnazii  Unități 13 1     1 1 1       4 1 1     2 

Număr de elevi pers 3060 467     250 156 242       1115 328 140 
    

468 

28 
Școli profesional-tehnice Unități 3 1                 1 1       1 

Număr de elevi pers 791 300                 300 176       176 

29 
Colegii  Unități 2                   0         0 

Număr de elevi pers 883                   0         0 

30 

Instituții superioare de 
învățământ Unități 1                   0         0 

Studenți pers 1580                   0         0 

31 

Tabere de odihnă pentru copii 
(funcțioanle) Unități 8 1 1       1 1     4     1   1 

Număr de copii în sezonul 2016 pers 2667 0 700       458 252     1410     453   453 

32 Muzee Unități 11 1   1 1 1   1     5 1 1     2 

33 
Azile pentru bătrâni Unități 3 1                 1 1       1 

locuri Unități 97 30                 30 17       17 
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5.1 ANEXĂ: DIAGNOSTICUL STĂRII TEHNICE A DRUMURILOR  
 
Tabelul 1: Starea tehnică a părții carosabile drumului M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești 
 – frontiera cu România  
 

 
Sectorul 

 
Lungimea, 

km 
  

Tipul 
îmbrăcămi
nții rutiere 

 
Starea părții carosabile 

De la км Până la км   Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

72,16 74,66 2,5 asfalt   2,5       

74,66 82,66 8 Pământт.           

82,66 83,16 0,5 asfalt       0,5   

83,16 83,56 0,4 asfalt т     0,4     

83,56 84,26 0,7 asfalt т       0,7   

84,26 85,26 1 asfalt     1     

85,26 86,06 0,8 asfalt       0,8   

86,06 86,46 0,4 asfalt     0,4     

86,46 87,06 0,6 asfalt       0,6   

87,06 88,3 1,24 asfalt     1,24     

88,3 89,4 1,1 Pietriș       1,1   

89,4 91,4 2 asfalt         2 

91,4 102,4 11 asfalt   11       

102,4 124,06 21,66 asfalt 21,66         

160,26 160,8 0,54 Pietriș         0,54 

160,8 162,7 1,9 цементоб.       1,9   

162,7 163,6 0,9 asfalt     0,9     

163,6 164,4 0,8 asfalt   0,8       

164,4 166,9 2,5 asfalt       2,5   

166,9 172,8 5,9 pământ           

172,8 178,36 5,56 asfalt       5,56   

Total 56,14   21,66 14,3 3,94 13,7 2,54 

Ponderea%   38 25 7 25 5 

 
Tabelul 2: Starea tehnică a părții carosabile drumului R23:   Basarabeasca – Comrat  

 
Sectorul 

 
Lungimea, 

km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 
Starea părții carosabile 

De la км Până la км Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

7,5 8,3 0,8 asfalt 0,8         

8,3 8,8 0,5 asfalt       0.50   

8,8 9,1 0,3 asfalt   0,3       

9,1 9,2 0,1 asfalt         0,1 

9,2 9,5 0,3 asfalt   0,3       

9,5 10,8 1,3 asfalt       1,3   

10,8 11 0,2 asfalt     0,2     

11 11,5 0,5 asfalt     0,5     

11,5 11,7 0,2 asfalt       0,2   

11,7 11,9 0,2 asfalt     0,2     

11,9 12,4 0,5 asfalt       0,5   

12,4 12,6 0,2 asfalt     0,2     
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Sectorul 

 
Lungimea, 

km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 
Starea părții carosabile 

De la км Până la км Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

12,6 13,2 0,6 asfalt       0,6   

13,2 13,6 0,4 asfalt     0,4     

13,4 14,4 0,8 asfalt         0,8 

14,4 14,6 0,2 asfalt     0,2     

14,6 15,4 0,8 asfalt       0,8   

15,4 17,7 2,3 asfalt     2,30?     

17,7 17,9 0,2 asfalt       0,2   

17,9 18,6 0,7 asfalt     0,7     

18,6 20,1 1,5 asfalt       1,5   

Total                 12,60   0,8 0,6 4,7 5,6 0,9 

Ponderea%    6,30 4,70 37,30 44,50 7,20 

 
Tabelul 3: Starea tehnică a părții carosabile drumului R28   M3 – Comrat 

Sectorul Lungimea, 
km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 
 

 
Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

  Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0 5,1 5,1 asfalt 5,1         

5,1 7 1,9 asfalt   1,9       

7 9,5 2,5 asfalt 2,5         

9,5 10,1 0,6 asfalt     0,6     

10,1 12 1,9 asfalt       1,9   

12 12,7 0,7 asfalt     0,7     

12,7 13,5 0,8 asfalt       0,8   

13,5 14,3 0,8 asfalt     0,8     

ВСЕГО               14,30 asfalt 7,6 1,9 2,1 2,7   

 Ponderea,%   53,10 13,20 14,70 18,90   

 
Tabelul 4: Starea tehnică a părții carosabile drumului R29 Comrat  - Ciadâr Lunga  - frontira Ucrainei  

Sectorul Lungimea,
km 

Tipul 
îmbrăcăminții rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0 0,2 0,2 asfalt       0,2   

0,2 1,8 1,6 asfalt   1,6       

1,8 2,5 0,7 asfalt       0,7   

2,5 3 0,5 asfalt     0,5     

3 3,2 0,2 asfalt       0,2   

3,2 3,5 0,3 asfalt     0,3     

3,5 4,4 0,9 asfalt       0,9   

4,4 4,8 0,4 asfalt     0,4     

4,8 5,7 0,9 asfalt   0,9       

5,7 5,9 0,2 asfalt     0,2     

5,9 6,5 0,6 asfalt   0,6       

6,5 7 0,5 asfalt     0,5     

7 8 1 asfalt   1       
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Sectorul Lungimea,
km 

Tipul 
îmbrăcăminții rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

8 8,6 0,6 asfalt       0,6   

8,6 9,1 0,5 asfalt         0,5 

9,1 9,3 0,2 asfalt   0,2       

9,3 10,3 1 asfalt         1 

10,3 10,7 0,4 asfalt   0,4       

10,7 11 0,3 asfalt     0,3     

11 12,8 1,8 asfalt   1,8       

12,8 13,3 0,5 asfalt         0,5 

13,3 13,7 0,4 asfalt       0,4   

13,7 14,7 1 asfalt         1 

14,7 15,1 0,4 asfalt       0,4   

15,1 15,4 0,3 asfalt     0,3     

15,4 15,6 0,2 asfalt       0,2   

15,6 16,2 0,6 asfalt         0,6 

16,2 16,4 0,2 asfalt       0,2   

16,4 17,5 1,1 asfalt     1,1     

17,5 18,1 0,6 asfalt       0,6   

18,1 18,3 0,2 asfalt   0,2       

18,3 19,9 1,6 asfalt       1,6   

19,9 21 1,1 asfalt     1,1     

21 22,1 1,1 asfalt   1,1       

22,1 22,9 0,8 asfalt     0,8     

22,9 24 1,1 asfalt       1,1   

24 24,5 0,5 asfalt     0,5     

24,5 25,3 0,8 asfalt       0,8   

25,3 25,9 0,6 asfalt     0,6     

25,9 26,7 0,8 asfalt       0,8   

26,7 26,9 0,3 asfalt     0,2     

26,9 27,5 0,6 asfalt       0,6   

27,5 28,2 0,7 asfalt     0,7     

28,2 28,5 0,3 asfalt       0,3   

28,5 28,7 0,2 asfalt     0,2     

28,7 29,1 0,4 asfalt       0,4   

29,1 32,2 3,1 asfalt     3,1     

32,2 32,4 0,2 asfalt       0,2   

32,4 32,9 0,5 asfalt     0,5     

32,9 36,4 3,5 asfalt       3,5   

36,4 38,4 2 asfalt     2     

38,4 40,4 2 asfalt         2 

40,4 40,6 0,2 asfalt       0,2   

40,6 42,1 1,5 asfalt         1,5 

Total     7,8 13,3 13,9 7,1 

 Ponderea,%     18,50 31,40 33,20 16,90 

 



63 

 

 

 
Tabelul 6: Starea tehnică a părții carosabile drumului R29.1    R29 – frontiera României 

Sectorul Lungimea, 
 km 

Tipul 
îmbrăcăminți

i rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la  
км 

Până la 
км 

 Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0.00 0,85 0,85 asfalt     0,85 

0,85 1,50 0,65 asfalt   0,65   

1,50 4,20 2,70 asfalt     2,70 

4,20 4,85 0,65 asfalt   0,65   

4,85 6,20 1,35 asfalt    1,35  

6,20 6,40 0,20 asfalt     0,20 

6,40 8,80 2,40 asfalt    2,40  

8,80 9,45 0,65 asfalt     0,65 

Total 9,45    1,30 3,75 4,40 

 
Tabelul 7: Starea tehnică a părții carosabile drumului R32    M3 – Vulcănești – Cahul - Taraclia 

Sectorul Lungimea, 
 km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,30 0,30 asfalt   0,30   

0,30 1,90 1,60 asfalt    1,60  

1,90 2,70 0,80 asfalt   0,80   

2,70 3,80 1,10 asfalt    1,10  

3,80 4,50 0,70 asfalt   0,70   

4,50 4,70 0,20 asfalt    0,20  

4,70 5,40 0,70 asfalt   0,70   

Total 5,40    2,50 2,90  

Ponderea%     46,3% 53,7%  

 
Tabelul 8: Starea tehnică a părții carosabile drumului R36    Basarabeasca – Ciadâr Lunga – R29 

Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

 Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

9,30 10,10 0,80 Pietriș   0,80   

10,10 10,30 0,20 Pietriș    0,20  

10,30 10,40 0,10 Pietriș   0,10   

10,40 11,70 1,30 Pietriș    1,30  

11,70 12,30 0,60 Pietriș   0,60   

12,30 12,60 0,30 Pietriș    0,30  

12,60 12,90 0,30 Pietriș   0,30   

12,90 13,00 0,10 asfalt    0,10  

13,00 14,40 1,40 asfalt     1,40 

14,40 14,70 0,30 asfalt 0,30     

14,70 14,90 0,20 asfalt   0,20   

14,90 15,10 0,20 asfalt     0,20 

15,10 15,60 0,50 Pietriș    0,50  

15,60 18,20 2,60 Pietriș   2,60   

18,20 19,40 1,20 asfalt    1,20  

19,40 20,80 1,40 asfalt     1,40 

20.80 22,00 1,20 asfalt    1,20  

22,00 32,90 10,90 asfalt     10,90 

32,90 33,60 0,70 asfalt   0,70   

33,60 34,90 1,30 asfalt    1,30  
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Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

 Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

34,90 35,70 0,80 asfalt   0,80   

35,70 36,20 0,50 asfalt  0,50    

36,20 36,50 0,30 asfalt    0,30  

36,50 36,65 0,15 asfalt  0,15    

Total 27,35  0,30 0,65 6,10 6,40 13,90 

Ponderea%   1% 2,3% 22,3% 23,4% 50,8% 

 
Tabelul 9: Starea tehnică a părții carosabile drumului R37    Ciadâr Lunga – Taraclia – R32 

Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 2,10 2,10 asfalt    2,10  

2,10 2,30 0,20 asfalt   0,20   

2,30 2,70 0,40 asfalt    0,40  

2,70 3,00 0,30 asfalt     0,30 

3,00 5,00 2,00 asfalt    2,00  

5,00 5,60 0,60 asfalt     0,60 

5,60 5,90 0,30 asfalt   0,30   

5,90 6,10 0,20 asfalt    0,20  

6,10 6,20 0,10 asfalt     0,10 

6,20 6,70 0,50 asfalt    0,50  

6,70 7,00 0,30 asfalt     0,30 

7.00 7,20 0,20 asfalt   0,20   

7,20 7,50 0,30 asfalt    0,30  

7,50 8,00 0,50 asfalt   0,50   

8,00 9,20 1,20 asfalt    1,20  

9,20 9,70 0,50 asfalt   0,50   

9,70 10,00 0,30 asfalt     0,30 

10,00 10,60 0,60 asfalt    0,60  

10,60 10,80 0,20 asfalt     0,20 

10,80 11,90 1,10 asfalt    1,10  

11,90 14,00 2,10 asfalt   2,10   

14,00 14,20 0,20 asfalt    0,20  

14,20 14,70 0,50 asfalt   0,50   

14,70 15,20 0,50 asfalt    0,50  

15,20 15,30 0,10 asfalt   0,10   

15,30 16,80 1,50 asfalt    1,50  

16,80 19,70 2,90 asfalt   2,90   

19,70 21,60 1,90 asfalt  1,90    

21,60 22,40 0,80 asfalt    0,80  

22,40 23,40 1,00 asfalt   1,00   

Total   1,9 8,30 11,40 1,80 

Pondera %   8,1% 35,5% 48,7% 7,7% 

 
Tabelul 10: Starea tehnică a părții carosabile drumului G126 Cenac - Bugeac – R32  

Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км  Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,59 0,59 Pietriș       0,59   

0,59 1,44 0,85 
asfalt 

    0,89     

1,44 2,14 0,70 
asfalt 

 
    0,70   
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Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км  Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

2,14 2,45 0,31 
Pietriș 

      0,31   

2,45 6,53 4,08 
Pietriș 

    4,08     

6,53 6,95 0,42 
asfalt 

      0,42   

6,95 7,29 0,34 
asfalt 

    0,34     

7,29 7,69 0,4 
asfalt 

      0,4   

7,69 7,84 0,15 
asfalt 

    0,15     

7,84 8,3 0,46 
asfalt 

      0,46   

8,3 8,74 0,44 
asfalt 

    0,44     

8,74 10,28 1,52 
asfalt 

1,52         

10,28 10,78 0,5 
asfalt 

      0,5   

10,78 10,95 0,17 
asfalt 

  0,15       

10,95 11,13 0,18 
asfalt 

      0,18   

11,13 11,72 0,59 
asfalt 

        0,59 

11,72 12,17 0,45 
asfalt 

    0,45     

12,17 12,74 0,57 
asfalt 

      0,57   

12,74 12,94 0,2 
asfalt 

    0,2     

12,94 13,04 0,1 
asfalt 

      0,1   

13,04 13,4 0,36 
asfalt 

    0,36     

13,4 14,6 1,2 
asfalt 

      1,2   

14,6 15,44 0,84 
asfalt 

    0,84     

15,44 16,14 0,7 
asfalt 

        0,7 

16,14 16,56 0,42 
asfalt 

  0,42       

Total     1,52 0,57 7,75 5,43 1,29 

Ponderea %   9.2% 3,44% 46,80% 32,80% 7,78% 

 
Tabelul 11. Starea tehnică a părții carosabile drumului G128 G125 - Iargara - Borogani – Congascicul de Jos - 
R35 

Sectorul 
Lungimea, 

 km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

14,64 16,00 1,36 Pietriș       1,36   

16,00 17,00 1,00 
asfalt 

    1,00     

17,00 17,13 0,13 
asfalt 

      0,13   

17,13 17,28 0,15 
asfalt 

  0,15       

17,28 17,70 0,42 
asfalt 

      0,42   

17,70 18,16 0,46 
asfalt 

  0,46       

18,16 18,50 0,34 
asfalt 

        0,34 

18,50 19,53 1,03 
asfalt 

      1,03   

Total 4,89     0,61 1,00 2,94 0,34 

Ponderea,%    12,4% 20,4% 60,1% 6,9% 

 
Tabelul 12: Starea tehnică a părții carosabile drumului G129:   R29- Ferapontievca – Chiriet Lunga – fr. 
Ucrainei  

Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții Starea părții carosabile 
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De la км Până la км 
  

rutiere Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 5,20 5,20 Beton de cim. 5,20         

5,20 6,20 1,00 
asfalt 

    1,00     

6,20 6,70 0,50 
asfalt 

  0,50       

6,70 6,90 0,20 
asfalt 

      0,20   

6,90 7,20 0,30 
asfalt 

    0,30     

7,20 8,70 1,50 Pietriș   1,50       

8,70 10,20 1,50 
Pietriș 

    1,50     

10,20 11,00 0,80 
Pietriș 

  0,80       

11,00 13,60 2,60 
Pietriș 

    2,60     

13,60 13,80 0,20 
Pietriș 

      0,20   

13,80 14,30 0,50 
Pietriș 

    0,50     

14,30 15,80 1,50 
Pietriș 

  1,50       

Total 15,80   5,20 4,30 5,90 0,40   

Ponderea,%   32,9% 27,2% 37,3% 2,5%  

 
Tabelul 14: Starea tehnică a părții carosabile drumului G135  Ciadâr Lunga - Congaz - Dimitrova - G131 . 

Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

  

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,18 1,18 
asfalt 

  1,18       

1,18 2,00 0,82 
asfalt 

    0,82     

2,00 2,72 0,72 
asfalt 

      0,72   

2,72 3,60 0,88 
asfalt 

    0,88     

3,60 4,10 0,50 
asfalt 

      0,50   

4,10 4,30 0,20 
asfalt 

    0,20     

4,30 5,20 0,90 
asfalt 

      0,90   

5,20 5,70 0,50 
asfalt 

    0,50     

5,70 6,20 0,50 
asfalt 

      0,50   

6,20 9,80 3,60 
asfalt 

    3,60     

9,80 10,10 0,30 
asfalt 

      0,30   

10,10 10,40 0,30 
asfalt 

    0,30     

10,40 11,00 0,60 
asfalt 

      0,60   

11,00 11,20 0,20 
asfalt 

0,20         

11,20 11,60 0,40 
asfalt 

    0,40     

11,60 13,00 1,40 
asfalt 

1,40         

13,00 15,00 2,00 
Pietriș 

  2,00       

15,00 17,20 2,20 
Pietriș 

    2,20     

17,20 17,60 0,40 
asfalt 

0,40         

17,60 18,20 0,60 
asfalt 

    0,60     

18,20 18,30 0,10 
asfalt 

0,10         

18,30 19,20 0,90 
asfalt 

      0,90   

19,20 19,40 0,20 
Pietriș 

        0,20 

19,40 20,30 0,90 
Pietriș 

    0,90     

20,30 20,50 0,20 
Pietriș 

      0,20   

20,50 21,00 0,50 
Pietriș 

    0,50     
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Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

  

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

21,00 22,30 1,30 
Pietriș 

      
 

1,30  

22,30 24,00 1,70 
Pietriș 

   1,70  

24,00 25,00 1,00 
Pietriș 

    1,00     

25,00 26,10 1,10 
Pietriș 

      1,10   

26,10 28,00 1,90 
Pietriș 

    1,90     

28,00 28,40 0,40 
asfalt 

  0,40       

28,40 28,70 0,30 
asfalt 

      0,30   

28,70 29,30 0,60 Pietriș     0,60     

Total 29,30   2,10 3,58 14,40 7,72 1,50 

Ponderea,%   7,2% 12,2% 49,1% 26,3% 5,1% 

 
Tabelul 15: Starea tehnică a părții carosabile drumului G136   R135 - Câetu- Chiselia Rusă - М3 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,50 0,50 
Pietriș 

  0,50       

0,50 2,80 2,30 
Pietriș 

    2,30     

2,80 3,40 0,60 
Pietriș 

  0,60       

3,40 3,80 0,40 
Pietriș 

    0,40     

3,80 4,00 0,20 
Pietriș 

      0,20   

4,00 5,40 1,40 
asfalt 

        1,40 

5,40 5,90 0,50 
asfalt 

    0,50     

5,90 6,20 0,30 
asfalt 

  0,30       

6,20 6,40 0,20 
asfalt 

    0,20     

6,40 6,50 0,10 
asfalt 

      0,10   

6,50 6,70 0,20 
asfalt 

    0,20     

6,70 7,00 0,30 
asfalt 

        0,30 

7,00 7,50 0,50 
asfalt 

      0,50   

7,50 7,90 0,40 
asfalt 

        0,40 

7,90 8,40 0,50 
Pietriș 

    0,50     

8,40 8,90 0,50 
Pietriș 

      0,50   

8,90 11,20 2,30 
Pietriș 

    2,30     

11,20 12,20 1,00 
Pietriș 

      1,00   

12,20 13,04 0,84 asfalt         0,84 

Total 13,04     1,40 6,40 2,30 2,94 

Ponderea,% 
   

0,11% 0,49% 0,18% 0,23% 

 
Tabelul 16: Starea tehnică a părții carosabile drumului G140: R32 –Taraclia - Copceac – Cairaclia – fr. 
Ucrainei 
  

Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,50 0,50 
asfalt 

    0,50     

0,50 1,00 0,50 
asfalt 

  0,50       
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Sectorul 
Lungimea, 

km 
Tipul 

îmbrăcăminții 
rutiere 

 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
  

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

1,00 1,20 0,20 
asfalt 

    0,20     

1,20 1,40 0,20 
asfalt 

      0,20   

1,40 2,40 1,00 
asfalt 

    1,00     

2,40 3,70 1,30 
asfalt 

      1,30   

3,70 4,30 0,60 
asfalt 

        0,60 

4,30 4,50 0,20 
asfalt 

    0,20     

4,50 5,60 1,10 
asfalt 

        1,10 

5,60 6,40 0,80 
asfalt 

    0,80     

6,40 7,60 1,20 
asfalt 

      1,20   

7,60 8,30 0,70 
asfalt 

        0,70 

8,30 8,80 0,50 
asfalt 

  0,50       

8,80 9,80 1,00 
asfalt 

      1,00   

9,80 10,40 0,60 
asfalt 

    0,60     

10,40 10,70 0,30 
asfalt 

        0,30 

10,70 12,50 1,80 
asfalt 

      1,80   

12,50 12,90 0,40 
asfalt 

    0,40     

12,90 13,80 0,90 
asfalt 

      0,90   

13,80 13,90 0,10 
asfalt 

    0,10     

13,90 15,30 1,40 
asfalt 

      1,40   

15,30 16,00 0,70 
asfalt 

    0,70     

16,00 16,20 0,20 
asfalt 

      0,2   

16,20 17,00 0,80 
asfalt 

    0,80     

17,00 17,30 0,30 
asfalt 

  0,30       

17,30 18,60 1,30 
asfalt 

      1,3   

18,60 18,90 0,30 
asfalt 

    0,30     

18,90 19,10 0,20 
asfalt 

      0,20   

19,10 20,10 1,00 
asfalt 

    1,00     

Total       1,30 6,600 9,500 2,70 

Ponderea,%    6,47% 32,83% 47,27% 13,43% 

     
    

 
Tabelul 17: Starea tehnică a părții carosabile drumului G142: Vulcănești – Etulia – fr. Ucrainei  

Sectorul 
Lungimea, 

km 
 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 
 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,30 0,30 
asfalt 

        0,30 

0,30 0,70 0,40 
asfalt 

  0,40       

0,70 1,30 0,60 
asfalt 

    0,60     

1,30 1,70 0,40 
asfalt 

      0,40   

1,70 3,50 1,80 
Pietriș 

    1,80     

3,50 3,60 0,10 
Pietriș 

      0,10   

3,60 5,10 1,50 
Pietriș 

    1,50     

5,10 8,10 3,00 
asfalt 

      3,00   

8,10 8,40 0,30 
asfalt 

    0,30     
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Sectorul 
Lungimea, 

km 
 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 
 

Starea părții carosabile 

De la км Până la км Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

8,40 8,50 0,10 
asfalt 

      0,10   

8,50 8,80 0,30 
asfalt 

    0,30     

8,80 9,30 0,50 
asfalt 

      0,50   

9,30 13,60 4,30 Pietriș       4,30   

13,60 14,00 0,40 
asfalt 

      0,40   

14,00 14,40 0,40 
asfalt 

    0,40     

14,40 16,20 1,80 
asfalt 

      1,80   

16,20 16,50 0,30 
asfalt 

        0,30 

16,50 17,00 0,50 
asfalt 

    0,50     

17,00 18,10 1,10 
asfalt 

  1,10       

18,1 18,7 0,60 
asfalt 

      0,6   

18,7 19,1 0,4 
asfalt 

        0,4 

19,1 20,5 1,4 
Pietriș 

    1,4     

20,5 21,8 1,3 
Pietriș 

      1,3   

Total 21,08     1,50 6,80 12,50 1,00 

Ponderea,% 
  

0% 6,88% 31,19% 57,34% 4,59% 

 
Tabelul 18: Starea tehnică a părții carosabile drumului G141 Вулкэнешть – Колибаш 

Sectorul 
Lungimea, 

km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere Starea părții carosabile 

De la км Până la км 
    

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 4,50 4,50 
asfalt 

      4,50   

4,50 5,00 0,50 
asfalt 

    0,50     

5,00 6,00 1,00 
asfalt 

  1,00       

6,00 6,70 0,70 
asfalt 

    0,70     

Total 6,70    1,00 1,20 4,50  

Ponderea,%    15 18 67   

 
Tabelul 19: Starea tehnică a părții carosabile pe drumurile locale 

Sectorul 

Lungimea, 
km 

Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

L623   R28 – drum de accdes мун. Комрат 

0,00 0,20 0,20 
asfalt 

  0,20       

0,20 0,55 0,35 
asfalt 

  0,35       

0,55 1,40 0,95 
asfalt 

      0,95   

1,40 2,10 0,70 
asfalt 

    0,70     

Total 2,20 
 

  0,55 0,70 0,95   

Ponderea,%       25,00 31,82 43,18   

 
L623.1  R23 – drum de accdes către mun. Comrat 

Sectorul 
Lungimea, 

 km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 
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0,00 1,30 1,30 
asfalt 

    1,30     

1,30 1,70 0,40 
asfalt 

  0,40       

Total 1,70 
 

  0,40 1,30     

Ponderea,%       23,53 76,47     

 

L623.2   R29 – drum de accdes către mun. Comrat 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,80 0,80 
asfalt 

    0,80     

0,80 2,45 1,65 
asfalt 

      1,65   

Total 2,45 
 

    0,80 1,65   

Ponderea, %   
 

    32,65 67,35   

 
L625   drum de accdes către s. Cotovscoe  

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,40 1,40 
asfalt 

    1,40     

1,40 1,80 0,40 
asfalt 

  0,60       

1,80 2,00 0,20 
asfalt 

    0,20     

2,00 2,40 0,40 
asfalt 

  0,40       

2,40 2,60 0,20 
Pietriș 

      0,20   

2,60 2,90 0,30 
Pietriș 

    0,30     

2,90 3,20 0,30 
Pietriș 

      0,30   

3,00 3,50 0,50 
Pietriș 

    0,50     

Total     1,00 2,40 0,50   

Ponderea,%     28,57 68,57 14,29   

 

L598   R23 drum de accdes către s. Bașcalia  

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

                  

0,00 1,65 1,65 asfalt     1,65     

                  

 

L655   drum de accdes către s.. Frumușica  

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км Până la 
км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,20 1,20 Pietriș     1,20     

 

L629   R29 – drum de accdes către st. Ciadâr Lunga 

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 
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0,00 0,20 0,20 
asfalt 

      0,20   

0,20 0,50 0,30 
asfalt 

    0,30     

0,50 1,40 0,90 
asfalt 

      0,90   

1,40 1,70 0,30 
asfalt 

    0,30     

1,70 1,90 0,20 
asfalt 

        0,20 

1,90 2,20 0,30 
asfalt 

    0,30     

2,20 2,50 0,30 
asfalt 

      0,30   

2,50 2,90 0,40 
asfalt 

    0,40     

2,90 3,20 0,30 
asfalt 

      0,30   

3,20 3,40 0,20 
asfalt 

    0,20     

Total 3,40       1,50 1,70 0,20 

Ponderea,,%         44,12 50,00 5,88 

 
L627   R29 – Joltai – Beșghioz – R36 

Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,20 0,20 asfalt 0,20         

0,20 1,70 1,50 
Pietriș 

  1,50       

1,70 2,10 0,40 
Pietriș 

    0,40     

2,10 4,10 2,00 
Pietriș 

  2,00       

4,10 4,30 0,20 
Pietriș 

      0,20   

4,30 5,20 0,90 
Pietriș 

  0,90       

5,20 5,60 0,40 
Pietriș 

    0,40     

5,60 6,80 1,20 
Pietriș 

  1,20       

6,80 7,40 0,40 
Pietriș 

      0,40   

7,40 7,60 0,20 
Pietriș 

    0,20     

7,60 7,90 0,30 
asfalt 

        0,30 

7,90 8,30 0,40 
asfalt 

      0,40   

8,30 8,60 0,30 
asfalt 

    0,30     

8,60 9,70 1,10 
asfalt 

      1,10   

În continuare drum din pământ, 6 км din partea s. Beșghioz 

Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км 

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 2,00 2,00 
asfalt 

2,00         

2,00 4,30 2,30 
asfalt 

    2,30     

Total                           13,80 
 

2,20 5,60 3,60 2,10 0,30 

Ponderea, %   15,94 40,58 26,09 15,22 2,17 

 

L629.1   Ciadâr Lunga – st. Ciadâr Lunga 

Sectorul Lungimea, km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

                  

0,00 1,00 1,00 
asfalt 

  1,00       

1,00 1,60 0,60 
asfalt 

      0,60   
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Total 1,60 
 

  1,00   0,60   

Ponderea, %       62,50   37,50   

 

L630   Corten – Baurci (Din partea s. Baurci) 

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 
De la км 

Până la км  
 

Foarte 
bună 

Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,10 0,10 
Pietriș 

    0,10     

0,10 0,90 0,80 
Pietriș 

      0,80   

În continuare drum din pământ, 6км           

Total 0,90       0,10 0,80   

Ponderea,%         11,11 88,89   

 
L642   Ciadâr Lunga - Taraclia 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 7,50 7,50 Pietriș     7,50     

Total         7,50     

 

L635   M3 – drum de accdes către st. Vulcănești 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,60 0,60 
asfalt 

      0,60   

0,60 0,80 0,20 
asfalt 

    0,20     

0,80 1,00 0,20 
asfalt 

      0,20   

1,00 1,20 0,20 
asfalt 

  0,20       

1,20 1,50 0,30 
asfalt 

      0,30   

1,50 1,80 0,30 
asfalt 

    0,30     

1,80 2,10 0,30 
asfalt 

      0,30   

2,10 2,50 0,40 
asfalt 

    0,40     

2,50 3,20 0,70 
asfalt 

      0,70   

drum de accdes către orășel           

0,00 0,30 0,30 
asfalt 

      0,30   

0,30 0,60 0,30 
asfalt 

    0,30     

0,60 0,80 0,20 
asfalt 

      0,20   

0,80 1,10 0,30 
asfalt 

    0,30     

1,10 2,00 0,90 
asfalt 

        0,90 

drum de accdes către depozitul de cereale           

0,00 0,10 0,10 
asfalt 

      0,10   

0,10 0,30 0,20 
asfalt 

    0,20     

0,30 0,50 0,20 
asfalt 

      0,20   

Total 5,70     0,20 1,70 2,90 0,90 

Ponderea,%       3,51 29,82 50,88 15,79 

 

  L634   M3 – Vulcănești – R32.1 
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Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,40 1,40 
asfalt 

  1,40       

1,40 1,80 0,40 
asfalt 

    0,40     

Total     1,40 0,40     

Ponderea, %     77,8 22,2     

 

L638.1   drum de accdes către fr. Ucrainei 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,50 1,50 asfalt       1,50   

Total           1,50   

 

L637 M3 – Vulcănești – Vadul lui Isac  

Sectorul Lungimea,km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,60 0,60 
asfalt 

    0,60     

0,60 1,10 0,50 
asfalt 

      0,50   

În continuare drum din pământ 9км         

Total 1,10       0,60 0,50   

Ponderea,%         54,55 45,45   

L677  drum de accdes către s. Iujnoe 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 2,00 2,00 
asfalt 

    2,00     

2,00 2,40 0,40 
asfalt 

      0,40   

2,40 3,60 1,20 Pietriș     1,20     

Total 3,60       3,20 0,40   

Ponderea,%         88,89 11,11   

 

637.1   Vulcănești – M3 

Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 1,20 1,20 
asfalt 

  1,20       

1,20 1,80 0,60 
asfalt 

    0,60     

1,80 2,40 0,60 
asfalt 

  0,60       

2,40 3,00 0,60 pavaj   0,60       

3,00 3,40 0,40 
asfalt 

    0,40     

3,40 3,60 0,20 
asfalt 

      0,20   

3,60 4,80 1,20 
asfalt 

    1,20     

Total 4,80 
 

  2,40 2,20 0,20   

Ponderea,%       50,00 45,83 4,17   

 

L638   M3 – Cișmichioi – Etulia 
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Sectorul 
Lungimea, 

km Tipul 
îmbrăcăminții 

rutiere 

Starea părții carosabile 

De la км 
Până la км  

 

Foarte bună Bună Mediocră Rea Foarte rea 

0,00 0,20 0,20 
asfalt 

    0,20     

0,20 0,90 0,70 
asfalt 

      0,70   

0,90 2,20 1,30 
asfalt 

    1,30     

2,20 2,40 0,20 
asfalt 

      0,20   

2,40 4,00 1,60 
asfalt 

    1,60     

4,00 4,20 0,20 
asfalt 

      0,20   

4,20 4,40 0,20 
asfalt 

    0,20     

4,40 5,40 1,00 
asfalt 

      1,00   

5,40 6,00 0,60 
asfalt 

    0,60     

6,00 6,30 0,30 
asfalt 

    0,30     

6,30 6,80 0,50 
asfalt 

      0,50   

6,80 7,00 0,20 
asfalt 

    0,20     

7,00 7,40 0,40 
asfalt 

      0,40   

7,40 7,80 0,40 
asfalt 

    0,40     

7,80 8,00 0,20 
asfalt 

      0,20   

8,00 8,60 0,60 
asfalt 

    0,60     

8,60 8,90 0,30 
asfalt 

0,30         

8,90 9,90 1,00 
asfalt 

    1,00     

9,90 10,20 0,30 
asfalt 

  0,30       

10,20 11,00 0,80 
asfalt 

    0,80     

11,00 11,20 0,20 
asfalt 

      0,20   

11,20 11,50 0,30 
asfalt 

    0,30     

11,50 12,50 1,00 
asfalt 

      1,00   

12,50 13,00 0,50 
asfalt 

    0,50     

13,00 13,20 0,20 
asfalt 

0,20         

13,20 13,40 0,20 
asfalt 

    0,20     

13,40 14,40 1,00 
asfalt 

  1,00       

Total     0,50 1,30 8,20 4,40   

Ponderea, %     3,47 9,03 56,94 30,56   

 

5.2  Metodologia evaluării stării părții carosabile.  
 

CLASIFICAREA DEFECTELOR: 
 

Drumuri cu îmbrăcăminte din beton asfaltic 
 
1. Degradări structurale 

• Crăpături și fisuri longitudinale simple: deschider longitudinale în betonul asfaltic ;  
• Crăpături și fisuri ongitudinale ramificate: Crăpături șifisuri longitudinale cu ramificații;  
•  Faianţări: defecţiuni sub forma unei reţele de fisuri longitudinale şi transversale în plăci sau în pînză 

de paiangin, în dependenţă de dimensiunile laturii (5 -15 cm);  
• Tasări locale: defecţiuni localizate, care constau din deplasarea pe verticală a structurii rutiere de la 

cîţiva centimetri la cîteva zeci de centimetri; 
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•  Gropi care afectează structura rutieră: defecţiuni de forme neregulată şi adîncimi variabile, care se 
formează prin distrugerea izolată a staturilor bitumunoase cu adâncimea maimare de 5 cm; 

•  Făgaşe: denivelări longitudinale sub formă de albie cu lăţimea de pînă la un metru şi adîncimea de la 
1-2 cm pînă la 10-15 cm situate preponderent la marginea părţii carosabile în zona unde se 
concentreză traficul greu. 

.   2. Degradări de suprafață 

• Crăpături și fisuri transversale: Deschideri ale îmbrăcăminților bituminoase perpendiculare pe axa 
drumului;  

• Gropi care afectează stratul de suprafaţă: defecţiuni de forme neregulată şi adîncimi variabile, care se 
formează prin distrugerea izolată a statului de suprafaţă.            
          

•  Văluriri: deformaţii periodice pe partea carosabilă exprimate prin adînciri şi ridicări de suprafeţă 
orientate în direcţie transversală, cauzate de insuficienţa rezistenţei tangenţiale a straturilor de 
suprafaţă; 

• Ciupituri: degradări de suprafață ruperi mici ale materialului sub acțiunea apei și gerului. 
 

Drumurile cu îmbrăcăminte din pietriş sau prundiş 

• Tasări locale: defecţiuni localizate, care constau din deplasarea pe verticală a structurii rutiere de la 
cîţiva centimetri la cîteva zeci de centimetri; 

• Făgaşe: denivelări longitudinale sub formă de albie cu lăţimea de pînă la un metru şi adîncimea de la 
1-2 cm pînă la 10-15 cm situate preponderent la marginea părţii carosabile în zona unde se 
concentreză traficul greu.  

• Gropi: defecţiuni de forme neregulată şi adîncimi variabile, care se formează prin dezintegrarea 
îmbrăcămintei din pietriş sau prundiş; 

• Uzură excesivă, se exprimă prin apariţia stratului inferior al îmbrăcăminţii de fracţiune  mare (40-70 
mm), care înrăutăţeşte condiţiile de circulaţie. 

• Apariţia la suprafaţă a pămăntului din patul drumului din insuficienţa materialului îmbrăcăminţii rutiere 
sau a pămîntului necorespunzător din patul drumului.          
  

CRITERIILE DE CLASIFICARE UTILIZATE LA EVALUAREA STĂRII DRUMURILOR  
 
Stare foarte bună   

Existenţa fisurilor transversale la 
distanţă de  6 -10 m  

Acest tip de deteriorare face parte din categoria celor ce reflectă 
starea normală a părţii carosabile. Deteriorarea este cauzată de 
reducerea elasticităţii îmbrăcăminţii asfaltice în rezultatul îmbătrînirii 
bitumului. Se planifică măsuri pe termen lung. 

 
Stare bună 
 

Existenţa  fisurilor simple 
longitudinale  

Deteriorarea este cauzată de diferiţi factori şi reflectă  prima etapă a 
apariţiei deteriorărilor structurale. În asemenea cazuri, criteriul corect 
este planificarea unor lucrări pe termen lung. 

Existenţa  fisurilor transversale   Acest tip de deteriorare face parte din categoria celor ce reflectă 
starea normală a părţii carosabile  şi  afectează durabilitatea 
îmbrăcămintei rutiere. Acţiunile de bază trebuie direcţionate spre 
excluderea afectării straturilor inferioare ale îmbrăcămintei rutiere . 

Existenţa plombărilor punctuale  În acest caz criteriul corect este aplicarea unor măsuri pe termen lung 

 
 
Stare mediocră 
  

Existenţa  fisurilor longitudinale  
ramificate 

Acest tip de deteriorare este cauzat de contopirea fisurilor 
longitudinale simple şi reprezintă al doilea pas în apariţia deteriorărilor 
structurale . 

Existenţa  fisurilor transversale  
 
  

Acest tip de deteriorare face parte din categoria celor ce reflectă 
starea normală a părţii carosabile  şi  afectează durabilitatea 
îmbrăcămintei rutiere. Acţiunile de bază trebuie direcţionate spre 
excluderea afectării straturilor inferioare ale îmbrăcămintei rutiere. 

Existenţa faianţărilor 
Fine fără dezagregări de material   

Acest tip de deteriorare face parte din categoria de deteriorări ce 
reflectă starea satisfăcătoare a părţii carosabile  şi afectează 
caracteristicile funcţionale şi capacitatea portantă a sistemului rutier. 
Acest tip de deteriorare rezultă din crearea unei reţele de fisuri 
longitudinale şi transversale şi este urmată de alte forme de 
deteriorare. Faianţările în plăci  apar din cauza insuficienţei capacităţii 
portante. În cazul apariţiei exclusive a faianţărilor în plăci, criteriul 
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corect este de a planifica  acţiuni pe termen mediu. 

 
Existența plombărilor 

Gropi care afectează stratul de suprafaţă: defecţiuni de forme 
neregulată şi adîncimi variabile, care se formează prin distrugerea 
izolată a statului de suprafaţă.            

 
Плохое  
состояние 
 

 
 
Existenţa făgaşelor  

Acest tip de deteriorări constituie rezultatul apariţiei altor defecte: 
fisuri, faianţări în plăci, insuficienţa capacităţii portante a stratului de 
bază etc., în complex cu efectele traficului ce depăşeşte limitele de 
masă şi gabarit. În acest caz sunt necesare  măsuri în termen scurt. 

 
 
 
Existenţa  gropilor 

Această deteriorare este rezultatul apariţiei altor defecte, care 
contribuie la dezintegrarea materialului îmbrăcămintei rutiere, cum ar 
fi faianţări în plăci şi în pînză de păianjen, materialul stratului superior 
de proastă calitate etc. În acest caz sunt necesare  măsuri în termen 
scurt. 

Existenţa văluririlor Acest tip de degradări sunt cauzate de rezistenţa insuficientă a 
stratului de suprafaţă la forţe tangenţiale. Se dezvoltă mai intensiv la 
temperaturi înalte în locurile apariției fregvente a tensiunilor 
tangențiale (frânare). În acest caz sunt necesare  măsuri în termen 
scurt. 

Existenţa tasării  Această deteriorare apare în urma apariţiei mai multor defecte în 
sistemul rutier şi patul drumului: strat de bază de proastă calitate, 
existenţa pămînturilor slabe în patul drumului etc. Acest tip de defecte 
au o dezvoltare intensivă. În acest caz sunt necesare  măsuri în 
termen scurt.  

 
 
 
Stare foarte rea 
 
 
 

 Existenţa  gropilor răspîndite peste 
30%din suprafaţă  

Această deteriorare este rezultatul apariţiei altor defecte, care 
contribuie la dezintegrarea materialului îmbrăcămintei rutiere, cum ar 
fi faianţări în plăci şi în pînză de păianjen, materialul stratului superior 
de proastă calitate etc. În acest caz sunt necesare  măsuri în termen 
scurt.  

Existenţa făgaşelor cu adîncimea de 
peste 10 cm 

Acest tip de deteriorări constituie rezultatul apariţiei altor defecte: 
fisuri, faianţări în plăci, insuficienţa capacităţii portante a stratului de 
bază etc., în complex cu efectele traficului ce depăşeşte limitele de 
masă şi gabarit.  
Este însoțit de deformarea stratului de bază și a patului drumului. În 
acest caz sunt necesare  măsuri în termen scurt. 

Existenţa văluririlor  Acest tip de degradări sunt cauzate de rezistenţa insuficientă a 
stratului de suprafaţă la forţe tangenţiale în locurilor cu frânări 
fregvente. Se dezvoltă mai intensiv la temperaturi înalte. În acest caz 
sunt necesare  măsuri în termen scurt. 

Existenţa tasărilor răspîndite peste 
30% din suprafaţă 

Această deteriorare apare în urma apariţiei mai multor defecte în 
sistemul rutier şi patul drumului: strat de bază de proastă calitate, 
existenţa pămînturilor slabe în patul drumului etc. În acest caz sunt 
necesare  măsuri în termen scurt.  

 
DRUMURI CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN PIETRIŞ ŞI PRUNDIŞ 
 

 
Stare bună 
 

Existența cazurilor unice de dezgolire 
astratului de uzură  
 

Partea carosabilă este omogenă, se atestă unelecazur de dezgolire a 
stratului inferior, criteriul corect este planificarea unor lucrări pe 
termen lung. 

  Stare mediocră 
  

Existenţa uzurii stratului de suprafaţă Acest tip de deteriorare este cauzat de insuficienţa lucrărilor de 
întreţinere periodică pentru restabilirea stratului de uzură (profilare cu 
adaos de material), executarea necalitativă a stratului de uzură, 
condiţii insuficiente de evacuare a apelor pluviale pe sectoarele cu 
declivităţi esenţiale.  
Afectează caracteristicile funcţionale ale drumului. 
În aceste cazuri se planifică lucrări pe termen mediu. 

Existenţa  gropilor unitare Această deteriorare este rezultatul apariţiei altor defecte, care 
contribuie la dezintegrarea materialului îmbrăcămintei rutiere, 
materialul stratului superior de proastă calitate etc.  

Existenţa făgaşelor şi tasărilor cu 
adîncimea pînă la 5 cm 

Aceste tipuri de deformaţii constituie rezultatul  insuficienţei capacităţii 
portante a structurii rutiere, în complex cu efectele traficului greu 
În acest caz se planifică  măsuri pe termen mediu.  

 Existenţa  gropilor  Această deteriorare este rezultatul apariţiei altor defecte, care 
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Stare rea 
 
  

contribuie la dezintegrarea materialului îmbrăcămintei rutiere, 
materialul stratului superior de proastă calitate etc. În acest caz se 
planifică  măsuri pe termen scurt.  

Existenţa făgaşelor şi tasărilor cu 
adîncimea  5 - 10 cm 

Aceste tipuri de deformaţii constituie rezultatul  insuficienţei capacităţii 
portante a structurii rutiere, în complex cu efectele traficului greu. În 
acest caz se planifică  măsuri pe termen scurt.  

Existenţa tasărilor Această deteriorare apare în urma apariţiei mai multor defecte în 
sistemul rutier şi patul drumului: strat de bază de proastă calitate, 
existenţa pămînturilor slabe în patul drumului etc. În acest caz se 
planifică  măsuri pe termen scurt.    

 
Stare foarte rea 
 

Existenţa văluririlor Acest tip de degradări sunt cauzate de rezistenţa insuficientă a 
stratului de suprafaţă la forţe tangenţiale. Se dezvoltă mai intensiv la 
îmbrăcăminţile din prundiş. În acest caz se planifică  măsuri pe 
termen scurt.   

Existenţa gropilor, tasărilor sau 
făgaşilor cu adîncimea peste 10 cm, 
suprfaţă degradată depăşeşte 50% 

Aceste tipuri de deformaţii constituie rezultatul  insuficienţei capacităţii 
portante a structurii rutiere, în complex cu efectele traficului greu. În 
acest caz se planifică  măsuri pe termen scurt.   

 

Exemple de viziuni cu starea părții carosabile: 
 

 
Partea carosabilă în stare foarte bună: M3, km 74.  
 

 
Partea carosabilă în stare mediocră: L 627.1  Drum de  acces către s. Bejghioz, km 2,2 
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Partea carosabilă în stare rea L637 М3 – Vulcănești – Vadul lui Isac, km 2 
 

 
Partea carosabilă în stare foarte rea  L 627.1 R29 – acces către s. Joltai, km 7,5.  
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5.3  ANEXĂ: INTENSITATEA CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN PROFIL NAȚIONAL 
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5.4 ANEXĂ: PROGNOZA INTENSITĂȚII CIRCULAȚIEI RUTIERE PÂNĂ ÎN 2027 
 

М3 Chișinău- Comrat - Giurgiulești – fr. României км 109 
    

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 49 52 55 58 60 63 65 68 71 73 76 

Autoturisme 1312 1387 1466 1549 1614 1682 1753 1827 1903 1966 2031 

Microbuze 418 442 467 494 514 536 558 582 606 626 647 

Camioane cu 2 axe 411 432 455 479 497 516 535 555 577 594 612 

Camioane cu 3 și 4 axe 400 421 443 466 483 502 521 541 561 578 595 

Camioane cu remorci 332 349 367 387 401 416 432 449 466 480 494 

Camioane cu semiremorci 240 252 266 279 290 301 313 324 337 347 357 

Autobuze 201 211 222 234 243 252 262 272 282 290 299 

tractoare 35 37 39 41 43 45 47 49 51 52 54 

Cu tracțiune animală 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

TOTAL 3416 3603 3800 4008 4169 4336 4510 4691 4880 5034 5193 

М3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. României, км 164 
    

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 

Autoturisme 718 759 802 848 884 921 959 1000 1042 1076 1111 

Microbuze 135 143 151 159 166 173 180 188 196 202 209 

Camioane cu 2 axe 135 142 149 157 163 169 176 182 189 195 201 

Camioane cu 3 și 4 axe 474 499 525 552 573 595 617 641 665 685 705 

Camioane cu remorci 60 63 66 70 73 75 78 81 84 87 89 

Camioane cu semiremorci 324 341 359 377 392 406 422 438 455 468 482 

Autobuze 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 

tractoare 55 58 61 65 68 71 73 77 80 82 85 

Cu tracțiune animală 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 

TOTAL 1950 2056 2168 2286 2377 2472 2571 2674 2781 2868 2958 

R28 М3 - Comrat 

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 

Autoturisme 2839 3001 3172 3353 3493 3640 3793 3952 4118 4254 4395 

Microbuze 498 526 556 588 613 639 665 693 722 746 771 

Camioane cu 2 axe 254 267 281 296 307 319 331 343 356 367 378 

Camioane cu 3 și 4 axe 252 265 279 293 305 316 328 341 354 364 375 

Camioane cu remorci 77 81 85 90 93 97 100 104 108 111 115 

Camioane cu semiremorci 232 244 257 270 280 291 302 314 325 335 345 

Autobuze 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 

tractoare 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 

Cu tracțiune animală 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 

TOTAL 4194 4429 4677 4939 5143 5354 5575 5805 6044 6240 6443 

 

R29 Comrat – Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei 

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 
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Autoturisme 1632 1725 1823 1927 2008 2093 2180 2272 2367 2446 2526 

Microbuze 387 409 432 457 476 496 517 539 561 580 599 

Camioane cu 2 axe 118 124 131 137 143 148 154 159 166 171 176 

Camioane cu 3 și 4 axe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camioane cu remorci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Camioane cu semiremorci 37 39 41 43 45 46 48 50 52 53 55 

Autobuze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tractoare 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 

Cu tracțiune animală 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

TOTAL 2218 2344 2476 2616 2725 2839 2957 3081 3209 3314 3423 

R23 Basarabeasca - Comrat  

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 

Autoturisme 804 850 898 949 989 1031 1074 1119 1166 1205 1245 

Microbuze 207 219 231 244 255 265 277 288 300 310 320 

Camioane cu 2 axe 53 56 59 62 64 66 69 72 74 77 79 

Camioane cu 3 și 4 axe 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

Camioane cu remorci 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 

Camioane cu semiremorci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Autobuze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tractoare 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 

Cu tracțiune animală 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 1116 1179 1246 1316 1371 1428 1488 1550 1615 1667 1722 

R36 Basarabeasca - Ciadâr Lunga 
 

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 

Autoturisme 704 744 787 831 866 903 941 980 1021 1055 1090 

Microbuze 167 177 187 197 205 214 223 232 242 250 259 

Camioane cu 2 axe 47 49 52 55 57 59 61 64 66 68 70 

Camioane cu 3 și 4 axe 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 

Camioane cu remorci 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 

Camioane cu semiremorci 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 

Autobuze 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

tractoare 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 

Cu tracțiune animală 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 957 1011 1068 1129 1176 1225 1276 1329 1385 1430 1477 

 

R37  Ciadâr Lunga - Taraclia  - R32 

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 

Autoturisme 1208 1277 1350 1427 1486 1549 1614 1682 1752 1810 1870 

Microbuze 287 303 321 339 353 368 383 400 416 430 444 

Camioane cu 2 axe 82 86 91 95 99 103 107 111 115 118 122 

Camioane cu 3 și 4 axe 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 

Camioane cu remorci 16 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 
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Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Camioane cu semiremorci 27 28 30 31 33 34 35 36 38 39 40 

Autobuze 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

tractoare 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 

Cu tracțiune animală 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 1645 1738 1836 1940 2021 2106 2193 2285 2380 2458 2538 

 

R32  Vulcănești - Cahul - Taraclia 

Tipul mijlocului de transport 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Motociclete, biciclete 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 

Autoturisme 1514 1600 1692 1788 1863 1941 2023 2108 2196 2269 2344 

Microbuze 356 376 398 420 438 456 476 496 516 533 551 

Camioane cu 2 axe 102 107 113 119 123 128 133 138 143 147 152 

Camioane cu 3 și 4 axe 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 

Camioane cu remorci 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 

Camioane cu semiremorci 34 36 38 40 41 43 44 46 48 49 51 

Autobuze 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 

tractoare 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 

Cu tracțiune animală 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

TOTAL 2056 2172 2295 2425 2526 2632 2741 2856 2975 3072 3173 

 

 

 

М3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. României,км 109 

Copeficientul de echivalare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 25 26 27 29 30 31 33 34 36 37 38 

1 1312 1387 1466 1549 1614 1682 1753 1827 1903 1966 2031 

1 418 442 467 494 514 536 558 582 606 626 647 

2,5 1028 1081 1137 1196 1242 1289 1338 1389 1442 1485 1529 

3 1200 1262 1328 1397 1450 1505 1563 1622 1684 1734 1786 

3,5 1162 1222 1286 1353 1404 1458 1513 1571 1630 1679 1729 

3,5 840 884 930 978 1015 1054 1094 1135 1178 1214 1250 

2,5 503 529 556 585 607 630 654 679 705 726 748 

2 70 74 78 83 86 90 94 97 102 105 108 

1,5 27 29 30 32 33 35 36 38 39 40 42 

 
6584 6935 7306 7696 7997 8310 8635 8973 9325 9612 9909 

 

М3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - fr. României, км 164 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 

1 718 759 802 848 884 921 959 1000 1042 1076 1111 

1 135 143 151 159 166 173 180 188 196 202 209 

2,5 338 355 374 393 408 423 439 456 473 488 502 

3 1422 1496 1574 1656 1718 1784 1852 1922 1995 2055 2116 

3,5 210 221 232 244 254 263 273 284 295 303 313 

3,5 1134 1193 1255 1320 1370 1423 1477 1533 1591 1639 1688 

2,5 45 47 50 52 54 56 59 61 63 65 67 
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Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2 110 116 123 130 135 141 147 153 160 165 170 

1,5 32 33 35 37 39 40 42 44 46 47 49 

 
4148 4369 4601 4846 5035 5231 5435 5647 5867 6047 6233 

 

 

R28 М3 - Comrat 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 

1 2839 3001 3172 3353 3493 3640 3793 3952 4118 4254 4395 

1 498 526 556 588 613 639 665 693 722 746 771 

2,5 635 668 703 739 767 797 827 858 891 918 945 

3 756 795 837 880 914 948 984 1022 1061 1092 1125 

3,5 270 284 298 314 326 338 351 364 378 389 401 

3,5 812 854 899 945 981 1019 1057 1097 1139 1173 1209 

2,5 43 45 47 49 51 53 55 57 60 61 63 

2 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 

1,5 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 

 
5882 6205 6545 6904 7183 7472 7773 8087 8413 8680 8955 

 

R29 Comrat - Ciadâr Lunga – fr. Ucrainei 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 

1 1632 1725 1823 1927 2008 2093 2180 2272 2367 2446 2526 

1 387 409 432 457 476 496 517 539 561 580 599 

2,5 295 310 326 343 357 370 384 399 414 426 439 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,5 74 77 81 86 89 92 96 99 103 106 109 

3,5 130 136 143 151 156 162 169 175 182 187 193 

2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1,5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 

 
2547 2690 2840 2999 3123 3252 3386 3526 3671 3790 3913 

 

R23 Comrat - Basarabeasca 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

1 804 850 898 949 989 1031 1074 1119 1166 1205 1245 

1 207 219 231 244 255 265 277 288 300 310 320 

2,5 133 139 147 154 160 166 173 179 186 191 197 

3 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 

3,5 42 44 46 49 51 53 55 57 59 61 63 

3,5 74 77 81 86 89 92 96 99 103 106 109 

2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

2 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 

1,5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

 
1293 1365 1441 1522 1585 1650 1718 1789 1862 1923 1985 
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R36 Basarabeasca - Ciadâr Lunga 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

1 704 744 787 831 866 903 941 980 1021 1055 1090 

1 167 177 187 197 205 214 223 232 242 250 259 

2,5 118 124 130 137 142 147 153 159 165 170 175 

3 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 

3,5 32 33 35 37 38 40 41 43 44 46 47 

3,5 49 52 54 57 59 61 64 66 69 71 73 

2,5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

2 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 

1,5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

 
1099 1161 1226 1294 1348 1403 1461 1521 1584 1635 1688 

            

  

R37 Ciadâr Lunga - Taraclia  - R32 

 
Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

1 1208 1277 1350 1427 1486 1549 1614 1682 1752 1810 1870 

1 287 303 321 339 353 368 383 400 416 430 444 

2,5 205 216 227 239 248 257 267 277 288 296 305 

3 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 

3,5 56 59 62 65 68 70 73 76 79 81 83 

3,5 95 99 105 110 114 119 123 128 133 137 141 

2,5 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

2 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 

1,5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

 
1897 2003 2115 2233 2325 2421 2521 2625 2733 2822 2913 

 

R32 M3 Vulcănești – Cahul - Taraclia 

Copeficientul de echivalare. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

0,5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 

1 1514 1600 1692 1788 1863 1941 2023 2108 2196 2269 2344 

1 356 376 398 420 438 456 476 496 516 533 551 

2,5 255 268 282 297 308 320 332 345 358 368 380 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

3,5 67 70 74 77 80 83 87 90 93 96 99 

3,5 119 125 132 139 144 149 155 161 167 172 177 

2,5 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 

2 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 

1,5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 

 
2367 2499 2639 2787 2902 3021 3146 3275 3410 3521 3635 
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5.5 ANEXĂ: SCHEMA PROCESULUI DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI ÎN CONSTRUCȚII 
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5.6 ANEXĂ: FIȘELE CORIDOARELOR 
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Coridorul I R25 –Cenac – Dizghingea – Bugeac -  R28 Lungimea 16,56 km 

        Coridorul include: Drumuri regionale: 16,56 km Drumuri locale:   Străzi: 8,60 km 

        
Populația deservită 9 077 La un km de drum 548 

   
Paioanele incluse: Cimișlia, Comrat 

   
Satele incluse: Cenac, Dizghingea, Bugeac 

   

        
Infrastructura socială: 

 

  
 

          

Instituții de învățământ: 6 
     

  

Instituții medicale: 2 
     

  

Case de cultură, biblioteci:   
     

  

Sale sportive, stadioane:   
     

  

Infrastructura economică: 
     

  

Agenți economici: 190 
     

  

Întreprinderi industriale 4 
     

  

Întreprinderi de comerț: 44 
     

  

Fabrici de vinuri 1 
     

  

Zone economice libere:   
     

  

Parcuri industriale:   
     

  

Incubatoare de afaceri   
     

  

Altă infrastructură: 
     

  

Stații de cale ferată:   
     

  

Puncte de trecere a frontierei:   
     

  

Servicii a stării excepționale               

        Structura rutieră: 
      Beton cilindrat: 4,97 км  

      Egalizare +4 см, b/a 4,27 км 
 

Costul   estimat: 55,43 mln. MDL 
 frezare + 4 см, b/a 3,49 км 

 
Costul la 1 км: 3,35 mln MDL 

 Tratament superficial: 1,54 км 
 

Costul la 1 locuitor 6 160 MDL 
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Coridoru II R29 –Ferapontievca  – Avdarma – Chiriet Lunga -  R36 Lungimea: 15,79 km 

        Coridorul include: Drumuri regionale: 15,79 km Drumuri locale:   Străzi 3,45 km 

        
Populația deservită 7 346 La 1 km de drum: 465 

   
Paioanele incluse: Ciadâr Lunga 

   
Satele incluse: Ferapontievca, Avdarma, Chiriet Lunga 

   

        
Infrastructura socială: 

 
           

Instituții de învățământ: 4 
     

  

Instituții medicale: 2 
     

  

Case de cultură, biblioteci: 1 
     

  

Sale sportive, stadioane: 1 
     

  

Instituții de învățământ: 2 
     

  

Infrastructura economică: 
     

  

Agenți economici: 130 
     

  

Întreprinderi industriale 8 
     

  

Întreprinderi de comerț: 33 
     

  

Fabrici de vinuri 1 
     

  

Zone economice libere:   
     

  

Parcuri industriale:   
     

  

Incubatoare de afaceri   
     

  

Altă infrastructură: 
     

  

Stații de cale ferată:   
     

  

Puncte de trecere a frontierei:   
     

  

Servicii a stării excepționale               

        Structura rutieră: 
      Beton cilindrat: 8,60 км 

      Egalizare +4 см, b/a 0,13 км 
 

Costul   estimat: 60,93 mln. MDL 
 frezare + 4 см, b/a 1,93 км 

 
Costul la 1 км: 3,86 mln. MDL 

 Tratament superficial: 5,13 км 
 

Costul la 1 locuitor 8 294 MDL 
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Coridorul III Ciadâr Lunga – Baurci – Congaz – Câetu – Chiselia Mare – Chiselia Rusă – М3    Lungimea: 40,873 km 

        Coridorul include: Drumuri regionale: 40,87 km Drumuri locale:   Străzi: 11,44 km 

        Populația deservită 42 275 La 1 km de drum: 1034 
   

Paioanele incluse: Ciadâr Lunga, Comrat, Cantemir, Cahul 
   

Satele incluse: Ciadâr Lunga, Baurci, Congaz, Cîetu, Chiselia Mare, Chiselia Rusă 
   

        
Infrastructura socială: 

 

  
 

          

Instituții de învățământ: 28 
     

  

Instituții medicale: 6 
     

  

Puncte de deservire  83 
     

  

Școli de meserii 1 
     

  

Muzeuri: 1 
     

  

Infrastructura economică: 
     

  

Agenți economici: 878 
     

  

Întreprinderi industriale 23 
     

  

Întreprinderi de comerț: 436 
     

  

Fabrici de vinuri 3 
     

  

Zone economice libere: 4 
     

  

Parcuri industriale: 1 
     

  

Incubatoare de afaceri 1 
     

  

Altă infrastructură: 
     

  

Stații de cale ferată:   
     

  

Puncte de trecere a frontierei:   
     

  

Servicii a stării excepționale               

        Structura rutieră: 
      Beton cilindrat: 19,32 км 

      Egalizare +4 см, b/a 2,72 км 
 

Costul   estimat: 167,64 mln. MDL 
   frezare + 4 см, b/a 16,43 км 

 
Costul la 1 км: 4,11 mln. MDL 

   Tratament superficial: 2,31 км 
 

Costul la 1 locuitor 6 468 MDL 
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Coridorul IV Taraclia – Copceac - Cairaclia – М3 Lungimea: 25,426 km 

        Coridorul include: Drumuri regionale: 20,08 км Construcție nouă: 5,34 km Străzi 7,19 km 

        
Populația deservită 24 500 La 1 km de drum: 963 

   
Paioanele incluse: Ciadâr Lunga, Taraclia 

   
Satele incluse: Taraclia, Copciac, Cairaclia, Ciumai 

   

        
Infrastructura socială: 

 
  
 

          

Instituții de învățământ: 17 
     

  

Instituții medicale: 2 
     

  

Puncte de deservire  31 
     

  

Școli de meserii 1 
     

  

Muzeuri: 1 
     

  

Infrastructura economică: 
     

  

Agenți economici: 500 
     

  

Întreprinderi industriale 14 
     

  

Întreprinderi de comerț: 260 
     

  

Fabrici de vinuri 2 
     

  

Zone economice libere: 3 
     

  

Parcuri industriale: 1 
     

  

Incubatoare de afaceri   
     

  

Altă infrastructură: 
     

  

Stații de cale ferată:   
     

  

Puncte de trecere a frontierei: 1 
     

  

Servicii a stării excepționale               

        Structura rutieră: 
      Beton cilindrat: 5,34 км 

 
Costul   estimat: 145,32 mln. MDL 

  Egalizare +4 см, b/a 0,53 км 
 

Costul la 1 км: 5,71 mln. MDL 
  

frezare + 4 см, b/a 
19,56 км 

 

Costul la 1 locuitor 
5 931 MDL 

 
 
 

 



91 

 

 

Coridorul V Vulcănești – Alexandru Ion Cuza – Etulia – Etulia Nouă - Cișmichioi – М3    Lungimea: 35,825 km 

        Coridorul include: Drumuri regionale: 21,08 км Drumuri locale: 14,745 km Străzi 14,05 km 

        
Populația deservită 25 900 La un km de drum: 723 

   
Paioanele incluse: Vulcănești, Cahul 

   
Satele incluse: Vulcăbești, Alexandru Ioan Cuza, Etulia, Etulia Nouă, Cișmichioi 

   

        
Infrastructura sociala: 

 
  
 

        
 Instituții de învățământ: 18 

    

  
 Instituții medicale: 3 

    

  
 Puncte de deservire  23 

    

  
 Școli de meserii 1 

    

  
 Muzeuri: 1 

    

  
 Infrastructura economică: 

    

  
 Agenți economici: 470 

    

  
 Întreprinderi industriale 15 

    

  
 Întreprinderi de comerț: 260 

    

  
 Fabrici de vinuri  3 

    

  
 Fabrici de textile 2 

    

  
 Zone economice libere 1 

    

  
 Incubatoare de afaceri:   

    

  
 Altă infrastructură: 

    

  
 Stații de cale ferată:   

    

  
 Puncte de trecere a 

frontierei: 
1 

    

  
 Altă infrastructură:             
 

        Structura rutieră: 
      

Beton cilindrat: 
9,68 км 

 

Costul   estimat: 
121,35 mln. 
MDL 

  Egalizare +4 см, b/a 23,60 км 
 

Costul la 1 км: 3,39 mln. MDL 
  frezare + 4 см, b/a 2,66 км 

 
Costul la 1 locuitor 4631MDL 
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5.7 ANEXĂ: INFORMAȚIE PRIVIND PROCESUL DE PRIORITIZARE A CORIDOARELOR (PROPUNERILE EXPERȚILOE) 
 

CONTEXTUL: 
În cadrul ședinței de lucru din 11.04.2018., Grupul de Lucru al Agenției de Dezvoltare Regională Găgăuzia pentru elaborarea Programului Regional Sectorial de dezvoltare a 
drumurilor locale și regionale în regiune a aprobat 5 coridoare de transport prioritare pentru pentru studierea acestora în continuare pentru reabilitare și evaluare de costuri.   
 
1.G125 – Cenac – Dezghingea – Bugeacк – R28 

6 R29 – Ferapontievca – Avdarma – Chiriet Lunga – R36 

7 R 29 – Ciadâr Lunga – Baurci – Congaz – Câetu – Chiselia Mare – Chiselia Rusă -  М3 

8 Taraclia – Copceac – Cairacția – M3 

9 Vulcănești – Alexandru Ion Cuza -  Etulia – Etulia Nouă – Cișmicioi – М3.  

 

În continuare, conform deciziei Grupului de Lucru este necesar de efectuat prioritizarea  Coridoarelor pentru elaborarea listei prioritizate. Prioritizarea se bazează pe 9 următoare 
criterii:  

1. Numărul localităților deservite. 

2. Numărul locuitorilor deserviți. 

3. Intensitatea circulației rutiere (traficul). 

4. Starea tehnică a drumului (criteriul de urgență a Lucrărilor; 

5. Asigurarea accesului către obiectele sociale și administrative  (școli, spitale, seviciilede urgență medicală, serviciile stărilor exepționale ș.a.). 

6. Asigurarea accesului către obiectele economice de bază  (intreprinderi industrial și de comerț, Zone Economice Libere, Parcuri Industriale, piețe regionale, obiecte turistice 
ș.a.). 

7. Asigurarea accesului către punctele de trecere a frontierei și posturile vamale. 

8. Costul de reabilitare la un chilometru de drum. 

9. Influiența asupra situației ecologice.  
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EVALUAREA PRIORITĂȚII CORIDOARELOR: 
Prioritizarea Coridoarelor s-a efectuat în baza următoarei matrice: 

# Criteriile Numărul de baluri Coridoarele 

G125 – Cenac – 
Dezghingea – 
Bugeacк – R28 

 

R29 – Ferapontievca – 
Avdarma Chiriet Lunga 
– R36 

 

R 29 – Ciadâr Lunga 
–Baurci – Congaz – 
Câetu – Chiselia 
Mare – Chiselia Rusă 
-  М3 

Taraclia – 
Copceac – 
Cairaclia – M3 

 

Vulcănești – Alexandru 
    Ion Cuza -  Etulia –  
Etulia Nouă – Cișmicioi 

– М3.  
 

1  
Numărul de localități 
deservite. 

Maximum – 4 baluri 
3 loc. = 2 балла,  
5 loc.= 3 балла 
6 loc. = 4 баллa 

3 loc. (Cenac, 
Dizghingea, Bugeac) 

3 loc. 
(Ferapontiev

ca , 
Avdarma, 

Chiriet 
Lunga) 

6 loc. (Ciadâr Lunga, 
Baurci, Congaz, Câetu, 
Chiselia Mare, Chiselia 

Rusă) 

3 loc. 

(Taraclia, 
Copceac. 
Cairacția) 

5 н.п. (Vulcănești – 
Alexandru Ion Cuza -  
Etulia – Etulia Nouă – 

Cișmicio) 

2 2 4 2 3 
2  

Numărul locuitorilor 
deserviți 

Maximum – 5 baluri 
Până la 10 mii locuitori = 
2 baluri 
10 – 20 mii locuitori = 3 
baluri 
20-30 mii locuitori = 4 
baluri 
Peste 30 mii locuitori = 5 
baluri 

 9 mii locuitori 
 

7,3 mii locuitori 43,7 mii locuitori 24,5 mii locuitori 25,9 mii locuitori 

2 2 5 4 4 

3 Intensitatea circulației 
rutiere (traficul), auto/zi.. 

Maximum – 5 baluri 
Până la 500 auto/ziт = 2 
baluri 
500 -  800 auto/zi =3  
baluri 
800 - 1100. Auto/zi= 4 
baluri 
Peste 1100.auto/zi = 5 
baluri 
 

756 1072 1467 785 1045 

3 4 5 3 4 

4  
Starea tehnică a drumului 

Maximum -  5 baluri 
Foarte rea  = 5 baluri 
Rea = 4 baluri 
Mediocră – 3 baluri 
Bună – 2 baluri 
Foarte bună 1 bal 

Media ponderată pentru fiecare coridor, calcule în  anexa 1. 

3,3 2,1 3,2 3,7 3,4 

5 Asigurarea accesului către Maximum – 5 baluri  Unități medicale = 2 Spital =1, офисы Alte Spita =1,  Spital =1,  
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# Criteriile Numărul de baluri Coridoarele 

G125 – Cenac – 
Dezghingea – 
Bugeacк – R28 

 

R29 – Ferapontievca – 
Avdarma Chiriet Lunga 
– R36 

 

R 29 – Ciadâr Lunga 
–Baurci – Congaz – 
Câetu – Chiselia 
Mare – Chiselia Rusă 
-  М3 

Taraclia – 
Copceac – 
Cairaclia – M3 

 

Vulcănești – Alexandru 
    Ion Cuza -  Etulia –  
Etulia Nouă – Cișmicioi 

– М3.  
 

obiectele sociale și 
administrative  (școli, 
spitale, seviciilede urgență 
medicală, serviciile stărilor 
exepționale ș.a.) 

Număr mai mare = 5 
baluri 
Număr mediu = 3 baluri 
Număr mic = 1bal 

Unități medicale = 2 
 
Unități preșcolare = 3 
 
Liceuri și gimnazii = 3  

Unități preșcolare = 2 
Liceuri și gimnazii = 2 
Punct de deservire socială = 1 
Înavdarma este amplasar sala 
regională de conferințe, sala 
de banchete, infrastructura 
sportică regională.  

unități madicale = 5 
Unități preșcolare = 16 
Liceuri și gimnazii = 12 
Punct de deservire 
socială = 83, 
Școlă de meserii = 1 
Muzeu = 1  

 unități medicale  = 5 
Unități preșcolare= 11 
Liceuri și gimnazii = 12 
Punct de deservire = 6 
Punct de deservire 
socială = 31, 
Școlă de meserii = 1 
Muzeu = 1  

Unități medicale = 2 
Instituții preșcolare = 12 
Liceuri și gimnazii = 6 
Puncte de deservire socială 
= 23, 
Școală de meserii = 1 
Muzeu = 1 

1 5 5 3 3 

6 Asigurarea accesului către 
obiectele economice de 
bază  (intreprinderi 
industrial și de comerț, 
Zone Economice Libere, 
Parcuri Industriale, piețe 
regionale, obiecte turistice 
ș.a. 

Maximum – 5 baluri 
Număr mai mare = 5 
baluri 
Număr mediu = 3 baluri 
Număr mic = 1bal 

~ 190 agenți economici;  
4 întreprinderi 
industriale, 1 fabrică de 
vin, 44 de întreprinderi 
de comerț 

~ 130 agenți economici;  8 
întreprinderi industriale, 1 
fabrică de vin , 33 de 
întreprinderi de comerț  

~ 878 agenți economici, 
23 întreprinderi 
industriale, 3 fabrici de 
vin, 4 întreprinderi de 
textile, 436 de 
întreprinderi de comerț, 1 
Incubator de afaceri, 1 
Parc industrial 

~ 500 agenți economici;  
14 întreprinderi 
industriale, 2 fabrici de 
vin, 3 întreprinderi de 
textile,  260 de 
întreprinderi de comerț 

~ 470 agenți economici;  15 
întreprinderi industriale, 3 
fabrici de vin, 2 întreprinderi 
de textile,  260 de 
întreprinderi de comerț, 1 
Zonă economică liberă 

1 1 5 3 3 

7 Asigurarea accesului către 
punctele de trecere a 
frontierei și posturile 
vamale. 

Maximum – 5 baluri 
Acces către punctul de 
însemnătate 
internațională    - 5 baluri, 
Acces către punctul de 
însemnătate interstatală    
- 4 baluri 
Punc de însemnătate 
locală    - 2 балла, 
Nu este acces la puncte 
de trecere a frontierei 0 
baluri 

Nu Nu Nu Punct de însemnătate 
locală 

Punct de însemnătate 
interstatală 

0 0 0 2 4 

8 Costul de reabilitare la un 
kilometru de drum 

Până la 170 mii Еuro/км 
– 3 baluri 
De la 170 mii до 200mii 
Euro/км.  - 2 baluri 
Mai mult de 200 Euro/км 
– 1 baluri 

168 809 Euro/км 194 589 Euro/км 207292 Euro/км 288 226 Euro/км 170827 Euro/км 

3 2 1 1 2 
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# Criteriile Numărul de baluri Coridoarele 

G125 – Cenac – 
Dezghingea – 
Bugeacк – R28 

 

R29 – Ferapontievca – 
Avdarma Chiriet Lunga 
– R36 

 

R 29 – Ciadâr Lunga 
–Baurci – Congaz – 
Câetu – Chiselia 
Mare – Chiselia Rusă 
-  М3 

Taraclia – 
Copceac – 
Cairaclia – M3 

 

Vulcănești – Alexandru 
    Ion Cuza -  Etulia –  
Etulia Nouă – Cișmicioi 

– М3.  
 

9 Influiența asupra situației 
ecologice  

Maximum  - 3 baluri 
Imfluență mică = 3baluri 
Influență medie = 2 baluri 
Influență mare = 1 bal 

Partea carosabilă din 
beton asfaltic 
 - 11,58 км 

Partea carosabilă din 
pietriș – 4,98 км 

Partea carosabilă din 
beton asfalti- 7,2 км 

Partea carosabilă din 
pietriș – 8,6 км 

Partea carosabilă din 
beton asfalti- 20,44 км 
Partea carosabilă din 

pietriș – 4,98 км 

Partea carosabilă din 
beton asfalti- 20,1 км 

Drum din pământ 
5,3км 

Partea carosabilă din 
beton asfalti- 25,8 км 
Partea carosabilă din 

pietriș – 10,4 км 

1,3 1,5 1,5 1,7 1,3 

 Total Maximum 40 baluri 16,6 19,6 30,7 23,4 27,7 
Prioritate pentru reabilitare 5 4 1 3 2 

 
Anexe:  
 

Anexa #1: * Calculul mediei ponderate a stării părții carosabile:  

Coridorul 

Lungimea 
totală, 
км 

Foarte 
bună 
1 bal 

Luingimea, 
км 

Bunăе 
2 baluri  

Lungimea 
,км 

Mediocră 
3 baluri 

Lungimea 
,км 

Rea 
4 baluri  

Lungimea 
,км 

Foarte rea 
5 baluri  

Lungimea, 
км ∑ Oi*Li ∑ Oi*Li/L 

Coridorul I 16,56 1 1,52 2 0,57 3 7,75 4 5,43 5 1,29 54,08 3,3 

Coridorul II 15,8 1 5,2 2 4,3 3 5,9 4 0,4 5 0 33,1 2,1 

Coridorul III 42,34 1 2,1 2 4,98 3 20,8 4 10,02 5 4,44 136,74 3,2 

Coridorul IV 20,1 1 0 2 1,3 3 6,6 4 9,5 5 2,7 73,9 3,7 

Coridorul V 36,3 1 0,5 2 2,8 3 15 4 16,9 5 1,0 123,7 3,4 

 

Anexa #2: * Calculul mediei ponderate a influienței la mediul ambiant:  

✓ Influență mică are partea carosabilă din beton asfaltic. 
✓ Influență medie o are partea carosabilă din pietriș (formarea prafului). 
✓ Influență mare o are drumurile din pământ. 
✓ În cazul, când partea carosabilă este din diferite materiale, influiența se determină după media ponderată. 

 

Тип покрытия 
Lungimea totală, 
км 

Beton asfaltic, 
1 bal 

Lungimea, 
км 

Pietriș, 
2 baluri 

Lungimea 
, км 

Pământ, 
3 baluri 

lungimea, 
км ∑ Oi*Li ∑ Oi*Li/L 

Coridorul I 16,56 1 11,58 2 4,98 3 0 21,5 1,3 
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Тип покрытия 
Lungimea totală, 
км 

Beton asfaltic, 
1 bal 

Lungimea, 
км 

Pietriș, 
2 baluri 

Lungimea 
, км 

Pământ, 
3 baluri 

lungimea, 
км ∑ Oi*Li ∑ Oi*Li/L 

Coridorul II 15,8 1 7,2 2 8,6 3 0 24,4 1,5 

Coridorul III 42,34 1 20,44 2 21,9 3 0 64,2 1,5 
Coridorul IV 20,1 1 20,1 2 0 3 5,3 33,6 1,7 

Coridorul V 36,3 1 25,8 2 10,4 3 0 46,6 1,3 

 

Anexa#3: * Calculul mediei ponderate a intensității circulației rutiere:  

 

№ Coridorului Amplasarea postului de 
evidență,км 

Intensitatea, 
auto/zi 

Lungimea zonei de influență a 
postului de evidență, км ∑ Oi*Li 

∑ Oi*Li/L 

I 14,100 757 0,00 – 17 (17км) 12869 757 

II 7,200 1072 0,00 – 16 (16км) 17152 1072 

III 0,300 2559 0,00 – 17 (17км)  
60264 

 
1467  19,800 1035 17 – 29 (12км) 

 28,220 362 29 -41 (12км) 

IV 0,600 785 0 – 21(21км) 16485 785 

V 1,800 1180 0,00 – 21(21) 36575 1045 
 28,00 856 21 – 35(14) 

Conform datelor SA Drumuri - Comrat 
 

Anexa #4: Calculul criteriului costului reabilitării 1 km de drum. 

№ Coridorului Lungimea, км Costul reabilitării, Euro. Costul reabilitării, Euro./км Baluri 

I 16,560 2 795 470 168 809 3 

II 15,790 3 072 553 194 589 2 

III 40,780 8 454 030 207 292 1 

IV 25,426 7 328 454 288 226 1 

V 35,825 6 119 881 170 827 2 

 

 

 


