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REPUBLICA MOLDOVA 



Întreprinderea de Stat Administrația de Stat a Drumurilor a 

fost fondată în anul 2002, fiind subordonată Ministerul 

Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale și are ca obiect de 

activitate: 

 întreținerea, 

 reparația, 

 reabilitarea, 

 dezvoltarea, 

 modernizarea şi administrarea drumurilor publice 

naționale, precum şi a altor elemente de infrastructură 

rutieră definite conform legii, în scopul asigurării 

traficului rutier în condiții de siguranță, fluență şi 

continuitate; 

 

Administrația de Stat a Drumurilor 



Rețeaua Drumurilor 
Publice Naționale 

 Drumuri Expres – 602 km 

 Drumuri Republicane – 1996 km 

 Drumuri Regionale – 3305 km 

Total drumuri publice naționale – 5903 km 
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Drumuri publice naţionale

 expres 602 km

republicane 1996 km

regionale 3305 km

Total 5903 km

expres 

beton asfaltic 378 km

beton de ciment 223 km

pietruiri 1 km

         Total : 602 km

republicane

beton asfaltic 1933 km

beton de ciment 29 km

pietruiri 34 km

         Total : 1996 km

regionale

beton asfaltic 2113 km

beton de ciment 24 km

pietruiri 1121 km

pămînt 47 km

  Total : 3305 km

            Tipuri de îmbrăcăminţi pe drumurile:

  la starea din 31 decembrie 2021

 Reţeaua drumurilor publice gestionate de Î.S. ASD
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„Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” gestionează lucrările de artă (poduri, podețe) 

poziționate pe drumurile publice naționale, în număr total de 870 poduri, cu o lungime 

totală de circa 21 km și cca 4500 podețe. 



Evoluția alocațiilor din Fondul Rutier 
pentru drumuri publice naționale  

În perioada anilor 2002-2022 
valoarea totală a alocațiilor din 
fondul rutier a constituit 12,5 
mld. Lei, inclusiv: 

pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate, documentație de 
proiect pentru 843 de obiecte 
în valoare totală de 295 mil. 
Lei; 

pentru finanțarea lucrărilor de 
întreținere a drumurilor publice 
naționale s-au valorificat cca 
10,6 mld. Lei. 

pentru reparația capitală a 
drumurilor au fost valorificate 
cca 2,4 mld. Lei; 



Finanțări de la instituții internaționale 
pentru drumuri publice naționale  

Nr  
Instituția Financiară 
Internațională (IFI) 

Valoarea 
creditului 

Numărul 
contracte/ 

km 

Executat la 
31.12.2021 

1. 
Banca Europeană de 
Investiții (BEI) 

255 000 000,00 
EUR 

11/225 
212 561 156,71 

EUR 

2. 
Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) 

247 825 090,37 
EUR 

10/349 
131 501 062,91 

EUR 

3. 

Uniunea Europeană (UE), 
prin intermediul Facilității 
de Investiții pentru 
Vecinătate (CE FIV) 

28 200 000,00 
EUR 

2/20 
22 303 681,26 

EUR 

TOTAL 
531 025 

090,37 EUR 
23/594 

366 365 900,88 
EUR 



 Prioritizarea lucrărilor în baza 
programelor HDM 4 și Paver; 

 Actualizarea sistematică a 
datelor privind  infrastructura 
rutieră utilizând sistemelor 
geografice informaționale 
(lucrări de artă, elemente a 
siguranței rutiere, pavilioane, 
cadastrul drumurilor, etc; 

Digitalizarea proceselor în cadrul Administrației de Stat a Drumurilor 

 Recensământul automatizat a 
traficului rutier prin 
intermediul camerelor video; 

 Prognozarea intervențiilor pe 
timp de iarnă în baza datelor 
obținute de la stațiile meteo 
rutiere; 

 Utilizarea echipamentului 
modern pentru verificarea 
executării lucrărilor (laborator 
mobil, drone, laborator de 
încercări) 

 Implementarea procesului de 
cântărire în mișcarea 
unitățolor de trasport. 
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Compararea scenariilor bugetare pentru 15 ani (Drumuri Regionale - G) 

Bugetul nelimitat Îmbunătățirea treptată a stării rețelei rutiere  Bugetul existent Indicele stării rețelei rutiere fără intervenții PCI critic



Fortificarea infrastructurii rutiere la hotar cu România 
 Construcția podului peste râul Prut, între localitățile Ungheni din Republica Moldova şi 

Ungheni din România, asigurarea conexiunei cu rețeaua de autostrăzi a României, 
asigurarea continuității spre mun. Chișinău, Republica Moldova, inclusiv fortificarea 
accesului către podul de frontieră care urmează a fi construit în apropierea localităților 
Cosăuți, Republica Moldova –Yampol, Ucraina; 

 Construcția drumului de acces către podul de pontoane peste râul Prut, între localitățile 
Leova din Republica Moldova şi Bumbăta din România; 

 Reconstrucția/reabilitarea podurilor de frontieră la Leușeni-Albița, Cahul-Oancea, Sculeni-
Sculeni. 



Administrația de Stat a Drumurilor   

Vă mulțumesc pentru atenție 

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004  
tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280, 

 http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, 
cancelaria@asd.md telegram: ASD trafic 


