APROBAT
Proces-verbal nr.20-42-644-3906 din 20 mai 2021

PLAN DE ACTIVITATE
al Consiliului fondului rutier pentru anul 2021
Obiectiv general: Asigurarea transparenței și utilizării eficiente a mijloacelor Fondului rutier.
Obiective specifice:
1. Consolidarea eforturilor organelor investite cu atribuții în domeniul rutier;
2. Asigurarea planificării lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice;
3. Asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor fondului rutier.
Nr.
crt.

Acțiuni

Indicator de rezultat

Termen de
realizare

Responsabil

1

2

3

4

5

1. Consolidarea eforturilor organelor investite cu atribuții în domeniul rutier
1.1. Planificarea activității Consiliului fondului rutier pentru anul Raport elaborat și audiat
2021 şi evaluarea activității acestuia pentru perioada anului Plan de activitate elaborat
2020.
și aprobat

Trimestrul I

Cancelaria de Stat
Membrii Consiliului

1.2. Asigurarea organizării și desfășurării ședințelor Consiliului
fondului rutier

Cel puțin 4 ședințe
desfășurate
Ordine de zi întocmite;
Invitații și materiale
expediate;
Procese-verbale elaborate/
semnate

Trimestrial
şi la necesitate

Cancelaria de Stat

1.3. Perfectarea rapoartelor (note informative/materiale relevante),
conform ordinii de zi a ședinței Consiliului fondului rutier și
expedierea în termen în adresa secretarului Consiliului

Materiale pregătite pentru
ședințele Consiliului

Pe parcursul anului

Cancelaria de Stat
Raportorii

1.4. Plasarea pe paginile web oficiale ale instituțiilor implicate în Număr de materiale
proces și în alte surse de informare în masă a următoarelor publicate pe paginile web

Pe parcursul anului

Ministerul Economiei
și Infrastructurii

informații:
a instituțiilor implicate
a. Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier;
b. Raportul privind utilizarea mijloacelor fondului în anul
precedent;
c. Raportul de monitorizare și evaluare a lucrărilor rutiere;
d. Planul de activitate a Consiliului fondului rutier;
e. Alte materiale de interes public (ordinea de zi, asigurarea
feedbackului cu cetățenii: propuneri, recomandări, aprecieri).

Î.S. „Administrația de
Stat a Drumurilor”

1.5. Desfășurarea în teritoriu a consultărilor publice privind Număr de consultări
repartizarea mijloacelor Fondului rutier în localități
desfășurate în teritoriu
Număr de localități
consultate

Pe parcursul anului

Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de
stat a Drumurilor”

1.6. Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, Număr de ședințe
organizațiile neguvernamentale și alte organizații ale societății desfășurate
civile din domeniul transporturilor și gospodăriei drumurilor

Pe parcursul anului

Membrii Consiliului

1.7. Organizarea conferințelor de presă privind progresul în domeniul Număr de conferințe
gospodăriei drumurilor
desfășurate

Pe parcursul anului

Î.S. „Administrația de
Stat a Drumurilor”

Pe parcursul anului
(la necesitate)

Ministerul Economiei
şi Infrastructurii
Membrii Consiliului

2. Asigurarea planificării lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice
2.1.

Examinarea și coordonarea proiectului de hotărâre de Guvern Programe coordonate
pentru modificarea Programului de repartizare a mijloacelor
fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pentru anul
2021 și a Programului de reparație periodică a drumurilor
publice naționale, locale, comunale și a străzilor.

2.2.

Examinarea Planului anual de debursare lunară (plan de Plan de debursare aprobat
cheltuieli) pentru finanțarea lucrărilor de proiectare, construcție,
reparație și întreținere a drumurilor publice

Trimestrul I

Ministerul Economiei
şi Infrastructurii
Membrii Consiliului

2.3.

Examinarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte Proiect de lege coordonat
legislative (Legea fondului rutier nr.720/1996 și Legea
drumurilor nr.509/1995), elaborat în vederea îmbunătățirii
nivelului de administrare, întreținere și dezvoltare a drumurilor
publice naționale, precum și finanțării acestor aspecte

Trimestrul II

Membrii Consiliului
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Ministerul Finanțelor

3. Asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor fondului rutier

3.1.

Asigurarea cofinanțării din mijloacele Fondului rutier a 2 Proiecte examinate
proiecte pe domeniul infrastructurii drumurilor regionale și Mijloace financiare alocate
locale, finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională
ce vor fi implementate în anul 2021 în Regiunea de Dezvoltare
Centru.

3.2.

Monitorizarea și evaluarea periodică a lucrărilor de reparație și Număr
întreținere a drumurilor publice
evaluate

3.3.

de

rapoarte

Pe parcursul anului

Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului

Trimestrial

Ministerul Economiei
și Infrastructurii

Monitorizarea desfășurării concursurilor și tenderelor pentru Număr de concursuri/
selectarea antreprenorilor ce vor executa lucrările rutiere, tendere desfășurate
organizate de administratorul drumurilor publice

Pe parcursul anului

Membrii Consiliului
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de
stat a Drumurilor”

3.4.

Examinarea Raportului privind utilizarea mijloacelor fondului Raport audiat şi coordonat
rutier în anul 2020

Trimestrul I

Membrii Consiliului
Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de
stat a Drumurilor”

3.5.

Implementarea bunelor practici privind lucrările de proiectare, Practici
construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice
implementate

bune

Pe parcursul anului

Ministerul Economiei
și Infrastructurii

3.6.

Examinarea proiectelor de acte normative promovate în Număr
de
domeniul administrării drumurilor, care implică finanțare din examinate
Fondul rutier

proiecte

Pe parcursul anului

Ministerul Economiei
și Infrastructurii
Membrii Consiliului

