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I. Identificarea problemei 

 

În fiecare an, după trecerea iernii, străzile din municipiul Chișinău rămân fără marcaje 

rutiere. Lipsa acestora creează mai multe obstacole, care deseori duc la producerea de 

accidente rutiere. Durata de viața de 3-6 luni a marcajelor rutiere în municipiul 

Chișinău este foarte scăzută.  Acest lucru este confirmat și de faptul că aplicarea 

marcajelor, de regulă, este programată să aibă loc de două ori pe an: primăvara și vara. 

Totodată, este important de remarcat că în ultimii ani marcajul s-a aplicat doar o singură 

dată. Cauzele principale fiind: procedurile complicate de achiziții dar și condițiile climaterice 

nefavorabile care au redus semnificativ fereastră de oportunitate pentru aplicarea acestuia.  

 

La momentul actual nu există o corelare între volumul de trafic sau calitatea învelișului rutier 

și procesul de identificare a materialul potrivit pentru asigurarea unei durate de viață mai 

mari. Conform informației prezentate de autorități, pe parcursul ultimelor 3 ani a fost 

utilizată doar vopsea acrilică ce conține microsfere reflectorizante. Este relevant de remarcat 

faptul că și bugetul destinat pentru această activitate este în scădere în comparație cu anul 

2014 (tabelul 1). 

 

Marcajele rutiere sunt utilizate pentru a ghida, a avertiza, a interzice și a oferi informație 

adițională atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Astfel, observarea și identificarea unui 

marcaj permite utilizatorilor infrastructurii rutiere să reacționeze și să determine corect 

acțiunile ulterioare pentru a eficientiza și fluidiza deplasarea, dar și pentru a putea ajunge în 

siguranță la destinație. Astfel, marcarea trecerilor de pietoni și delimitarea benzilor de 

circulație sunt elemente primordiale pentru siguranța traficului rutier. Conform 

regulamentului circulației rutiere, marcajele rutiere au dimensiuni, forme și culori diferite. 

Anexa 3 din Hotărârea Guvernului conține următoarele tipuri: marcaje longitudinale, 

transversale, verticale și alte tipuri de marcaje (Hotărârea Guvernului nr.357/2009). 

Responsabilitatea aplicării marcajului rutier aparține administrației publice locale.   

 

Studiile efectuate în mai multe zone din Marea Britanie demonstrează că există o legătură 

directă între numărul de accidente și prezența marcajului rutier. Cea mai mare reducere de 

accidente a fost înregistrată în perioadă cu vizibilitate redusă. După aplicarea marcajului 

rutier, numărul de accidente înregistrate pe timp de noapte a scăzut cu 43%. Această 

constatare este relevantă și pentru situația din Chișinău, deoarece analiza datelor sugerează 

faptul că o proporție mai mare de accidente are loc în intervalul orelor cu luminozitate 

redusă (Rapoarte IGP, 2010-2015).   

 



 

 

 

Costurile și durata de viață a unui anumit marcaj rutier variază în funcție de specificul 

locației unde este aplicat. Unele marcaje au costuri mai mari, dar acesta este deseori 

compensat de o durată mai lungă de viață. Alte marcaje sunt mult mai puțin costisitoare, dar 

durata de viață a acestora este mai scurtă. Astfel, identificarea echilibrului între cost și durata 

de viață este importantă pentru eficientizarea cheltuielilor bugetare, dar și asigurarea unui 

nivel ridicat de siguranță pentru utilizatorii infrastructurii rutiere din municipiul Chișinău.  

 

Este important de remarcat faptul că durabilitatea marcajului este direct proporțională cu 

calitatea învelișului rutier. Gradul înalt de uzură al stratului superficial al asfaltului 

determină gradul slab de adeziune a materialelor utilizate cu suprafața acestuia. Alți factori 

importanți ar fi: condițiile meteorologice la momentul aplicării, nivelul de pregătire a 

suprafeței, volumul traficului, utilizarea nisipului sau a altor materiale antiderapante și 

activitatea utilajelor de deszăpezire.  

 

Politica publică va analiza o serie de alternative care au drept scop creșterea 

durabilității și vizibilității marcajelor rutiere în mun. Chișinău. 

1) Status quo (continuarea politicii actuale) 

2) Termoplast 

3) Metacrilat de metil (MMA) 
4) Termoplastic preformat 
 

Propunerea de politică publică are scopul de a ajuta autoritățile publice locale în 

identificarea de marcaje rutiere eficiente pentru a îmbunătăți siguranța deplasării în trafic și 

calitatea acestora. În cadrul analizei au fost evaluate diverse materiale de marcare pentru a 

identifica marcajele cele mai performante și de lungă durată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Status Quo 

 

Utilizarea vopselei în aplicarea marcajelor rutiere a fost și este cea mai populară metodă 

utilizată în majoritatea țărilor lumii. În municipiul Chișinău, pe parcursul anului 2016 

lucrările de marcare au fost executate prin metoda pulverizării cu vopsea acrilică ce conține 

microsfere reflectorizante. Cu toate că problema marcajului este una stringentă, bugetul 

alocat pentru aplicarea marcajelor rutiere și cantitatea de vopsea cumpărată în anul 2016 a 

fost în scădere față de anul 2014. 

 

Tabelul 1 

 2014 2015 2016 

Bugetul pentru 

aplicarea marcajului 

rutier (mii lei) 

6 028,9 5 134,0 5 4774,7 

Cantitatea de 

vopsea 

(tone) 

71,3 47,7 60,3 

(sursa: Exdrupo) 

 

Durata de uscare este de până la 10 minute. Conform informației obținute de la 

întreprinderea municipală Exdrupo, timpul total necesar pentru a vopsi o trecere de pietoni 

poate ajunge la 50 de minute. Acest lucru provoacă închiderea traficului rutier (pe o bandă) 

și crearea de ambuteiaje. Sunt și cazuri când traficul este deschis chiar înainte de uscare 

totală a marcajului (figura 1).      

 

 
sursa: facebook.com/sergiu.birca.1 

Figura 1. Exemplu de aplicare a marcajului în municipiul Chișinău 



 

 

 

 

Avantajele majore de utilizare a vopselei sunt: costul relativ mic achiziționare, ușurința de 

aplicare, tehnologia bine cunoscută de funcționarii de la Exdrupo și disponibilitatea 

echipamentului necesar pentru aplicare. Adăugarea de microsfere reflectorizante în vopsea 

oferă un grad de reflexie ridicat. Dar acesta scade semnificativ atunci când plouă din cauză 

că pelicula de ploaie acoperă stratul subțire de vopsea.  

 

 
sursa: Highway Technet 

Figura 2. Ilustrația reflexiei  

 

Asigurarea gradului de reflexie înalt trebuie să fie sarcina cea mai importantă a autorităților 

în procesul de selectare a materialului potrivit. De exemplu autoritățile locale din unele state 

au stabilit un nivel minim de reflexie, care o data atins, obligă autoritățile responsabile de 

gestionarea drumurilor să reînnoiască marcajele rutiere (mai mic de 100mdc/m2/lux) 

(Institute for Transportation, 2010). Reflexia oferă șoferilor informații relevante într-un 

timp util astfel încât să aibă un spațiu de reacție suficient. Acest aspect joacă un rol vital pe 

timp de noapte, vizibilitate redusă, umiditate și precipitații ridicate. În lipsa microsferelor 

reflectorizante sau în aplicarea necorespunzătoare a acestora lumina se va împrăștia și 

șoferul nu va putea observa marcajul într-un timp util pentru a reacționa.  

 

Manualul elaborat de autoritățile din Texas (Pavement marking handbook, 2004) 

recomandă ca microsferele să fie încorporate în vopsea în proporție de 60% din diametrul 

microsferelor. Amplasarea acestora la o adâncime mai mică va determina distrugerea mult 

mai rapidă a acestora,  plus și lumina va fi reflectată în mai multe direcții, reducând din razele 

care trebuie să ajungă la șofer. Încorporarea la o adâncime mai mare va duce la reducerea 

substanțială a capacității de reflexie a marcajului. 

 



 

 

 

Neajunsul vopselei este faptul că durabilitatea acesteia este cea mai scurtă în comparație cu 

alte materiale existente la moment pe piață. O particularitate importantă la utilizarea 

vopselei este faptul că aceasta poate fi aplicată doar în temperaturi pozitive și umiditate 

redusă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, durabilitatea marcajului scade 

semnificativ. Un exemplu în acest sens este strada Doina din capitală. Pe data de 19 aprilie 

2017 a fost aplicat marcajul rutier la toate trecerile de pietoni. Pe data de 23 aprilie 2017 

deja se poate observa deteriorarea vizibilă a acestuia (figura 2).  În ultimii doi ani, nu s-a 

activat în perioada favorabilă climateric din motivul petrecerii tardive a licitațiilor publice în 

cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație.  

 

 
sursa: Autorul 

Figura 2. Exemplu de zebră recent vopsită  

 

Astfel, utilizarea vopselei în condițiile climaterice din Republica Moldova nu este 

întotdeauna cea mai bună și cost-eficientă soluție. Volumul semnificativ de trafic pe unele 

porțiuni de drum în combinație cu ierni bogate în precipitații obligă aplicarea bianuală a 

marcajului rutier. Dar practica ultimelor ani a demonstrat că acest lucru nu este întotdeauna 

fezabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alternativa 1: Marcaj rutier termoplastic 

 

Termoplastul reprezintă un marcaj rutier gros care este compus din lianți de rășină (amestec 

complex de compuși organici care are proprietatea de a lega prin întărire un material solid 

cu care a fost amestecat), microbile de sticlă și vopsea albă. Principala modalitate de 

transportare a materialului este forma granulară. Acesta este aplicat la temperaturi ridicate 

(aproximativ 218°C) prin echipamente de pulverizare sau extrudare. Totodată, o dată ajuns 

pe suprafața asfaltului materialul se răcește rapid, formând un material de marcare gros și 

solid (Pavement marking materials, 2012). Acest material a început să fie tot mai des utilizat 

atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii. 

 

Avantajul major al utilizării acestui material este rezistența și durabilitatea sporită. Conform 

studiilor din domeniu, durata medie de viața a termoplastului variază între 3 și 5 ani. Ca și în 

cazul vopselei, aplicarea termoplastului trebuie efectuată cu respectarea anumitor condiții 

meteorologice: temperatură pozitivă și umiditate redusă. Dar în condițiile în care în Chișinău 

condițiile climaterice nu permit aplicarea vopselei în perioade îndelungate (datorită 

temperaturilor scăzute și precipitațiilor frecvente), astfel dispărând marcajul în timpul 

sezonului rece, utilizarea termoplastului ar oferi avantaje considerabile. Aplicarea acestuia 

în intervale de timp mult mai mari ar rezolva problemele invocate la aplicarea vopselei: 

tărăgănarea proceselor de achiziții publice și imposibilitatea vopsirii din cauza condițiilor 

climaterice nefavorabile.  

 

În comparație cu vopseaua, termoplastul oferă un grad înalt de reflexie atât pe asfaltul uscat, 

cât și pe cel umed, dar și în perioade de luminozitate redusă. Microbilele de sticlă sunt 

amestecate în material, dar și adăugate încă o dată imediat după aplicarea marcajului din 

termoplast. Anume acest fapt asigură ca reflexia termoplastului să fie păstrată pe tot 

parcursul duratei sale de viață. O dată cu uzura materialului (fie din cauza volumului de trafic 

sau condițiilor climaterice) straturi noi de microbile de sticlă sunt permanent expuse. 

Caracteristică imposibil de obținut la aplicarea vopselei convenționale. Datorită grosimii 

sale, marcajul din termoplast nu este acoperit de straturile de apă, astfel fiind vizibil și în 

condiții de ploaie. Acest aspect contribuie semnificativ la creșterea siguranței traficului 

rutier.    

 

Ca și în cazul altor materiale, durata de viața a acestuia depinde foarte mult de modul de 

exploatare. Termoplastul este afectat de modalitatea de deszăpezire și substanțele utilizate 

pentru a preveni formarea poleiului. Deoarece marcajele rutiere din termoplast au o grosime 

mai mare decât marcajele din vopsea, acestea sunt susceptibile să fie distruse de lamele 

tehnicii specializate pentru curățirea străzilor de zăpadă. Un efect similar îl are și nisipul, 

care datorită capacității sale abrazive poate deteriora semnificativ marcajul din termoplast.  



 

 

 

 

Dezavantajul materialului respectiv și reticența unor autorități în utilizarea acestuia rezultă 

din prețul mult mai mare în comparație cu vopseaua. În dependență de specificațiile acestuia, 

costul termoplastului este de la 5 până la 10 ori mai mare. Dar în aceste condiții este 

important de amintit că prețul mai mare este compensat de o durată de viața mult mai lungă.   

 

Totodată, din cauza faptul că termoplastul este un material scump, acesta trebuie aplicat 

doar pe drumurile noi reparate pentru a putea beneficia de economisire pe termen lung.  

 

Alternativa 2: Metacrilat de metil (MMA) 

 

Acest material a fost conceput pentru drumurile cu trafic intens și condiții meteorologice 

nefavorabile. Datorită rezistenței sale este utilizat în zone unde se observă un grad înalt de 

uzură și unde vopsirea foarte frecventă este dificilă: intersecții aglomerate; în apropiere de 

sensurile giratorii și locurile de oprire. Totodată, materialul este potrivit să fie utilizat și la 

trecerile pentru pietoni pentru creșterea nivelului de securitate (Pavement marking 

materials, 2012) 

 

Conform cercetărilor din alte țări, MMA are o durată de exploatare cuprinsă între 2 și 4 ani 

în condiții de trafic intens. Există două modalități de aplicare a acestui material: metoda 

pulverizării (figura 3) și metoda manuală (figura 4). Un avantaj al acestui material este faptul 

că poate fi aplicat și atunci când se înregistrează temperaturi negative de până la -5 grade 

Celsius.  

 
sursa: www.highwaymarkings.ie 

 

Figura 3. 

 
 

Figura 4. 

 

Ca și în cazul termoplastului, materialul respectiv manifestă un nivel înalt de retenție a 

microsferelor. Astfel este vizibil atât pe timp de noapte sau precipitații abundente. Totodată 

este important de remarca că este mai costisitor decât vopseaua acrilică sau termoplastul.  

 



 

 

 

Alternativa 3: Termoplastic preformat 

 

Acest material este format din fragmente tăiate și pregătite din timp care urmează să fie 

asamblate pe loc și aplicate cu ajutorul unui încălzitor. Grosimea materialului este de 3mm 

și acesta, de regulă, se utilizează la pentru realizarea indicatoarelor rutiere orizontale (limită 

de viteză, locuri de parcare și alte semnalizări vizuale speciale) și trecerilor de pietoni. Nu 

este eficient să fie utilizat la marcarea benzilor de circulație. Piesele odată asamblate sunt 

încălzite până când materialul atinge o temperatură de 200-220°C. Un avantaj al acestui 

material este aplicarea ușoară și rapidă, necesitându-se un arzător capabil să atingă 

temperaturi înalte. Topirea materialului asigură aderența necesară pentru o durată lungă de 

exploatare. Ca și în cazul celorlalte tipuri de material analizate, pentru a obține un grad înalt 

de reflexie, în procesul de aplicare trebuie adăugate microsfere reflectorizante (Pavement 

marking materials, 2012). 

 

În cadrul dezbaterilor publice, s-a propus analizarea acestei opțiuni, având în vedere faptul 

că utilizarea acestui material ar putea oferi informație adițională pentru utilizatorii și 

participanții la trafic. De exemplu, amplasarea simbolului destinat pentru rezervarea locului 

de parcare pentru persoanele cu dizabilități ar putea crește gradul de respectare a 

regulamentului circulației rutiere.    

 

Costul termoplasticului preformat este ridicat, dar durata de viața a acestuia este de până la 

6 ani. Durabilitatea materialului este asigurată și prin faptul că multe simboluri sunt 

amplasate astfel încât contactul cu roțile unităților de transport să fie minim. Totodată este 

important de ținut cont de faptul că volumul necesar de material nu este foarte mare, având 

în vedere că el se aplică doar în anumite locații. La momentul actual este dificil de estimat 

costurile, dat fiind faptul că pentru simboluri acesta este per unitate, dar la marcarea 

trecerilor de pietoni per metru linear.   

 
Figura 5. 

 
Figura 6. 

 

sursa: http://www.metalbacfarbe.com/sisteme-preformate-termoplastice/preform-tcg/ 

Figura 5. Exemplu de aplicare a termoplasticului preformat  



 

 

 

 

III. Sumarul alternativelor 

 

 

 Costul 

mediu de 

aplicare 

(MDL/m) 

Durata 

medie de 

viață a 

materialului 

(luni) 

Costul total 

(bazat pe 

datele din 

2014) 

MDL 

Costul 

anual 

echivalent 

MDL 

Vopsea 3.991 4.5 6.272.800 16.747.225 

Termoplast2 

(pulverizare) 
29.17 29.2 45.901.707  18.863.715  

Termoplast2 

(extrudare)  
39.33 42.9 61.889.412  17.311.723  

MMA2 

(pulverizare) 
54.01 28.2 85.131.381 36.165.854 

MMA2 

(manual) 
105.36 54 165.793.758 36.843.057  

1. Costul mediu calculat pentru 1 m linear de marcaj rutier aplicat în Chișinău în 2014 (conform 

calculelor autorului). 

2. Costul mediu al materialului pentru 1 m linear de marcaj (conform estimărilor din alte țări unde se 

utilizează). 

 

În anul 2014 (ultimele date obținute de la Direcția generală transport public și căi de 

comunicație) a fost aplicat marcaj pe o distanța de 1,573 km (calculele autorului). Având în 

vedere că durata medie de viața a materialelor este diferită pentru a putea măsura cost-

eficiența fiecărui material în parte este necesară calcularea costului anual echivalent. 

Metodologia respectivă va permite compararea costurilor totale pentru aplicarea, 

exploatarea și menținerea marcajului pe întreaga durată de viață. 

 

Calcul vopsea: 1573593 m * 3.99 MDL/m * (12 luni/4.5 luni) = 16.747.225 

Calcul termoplast (pulverizare): 1573593 m * 39.33 MDL/m * (12 luni/42.9 luni) = 

17.311.723  

 

Dar așa cum a fost menționat, fiecare material are avantaje și dezavantaje. Astfel nu este 

oportună aplicarea unui singur material pe toate tipurile de suprafețe rutiere și anumite 

locații. În urma examinării practicii din mai multe țări europene și State Unite ale Americii, 

autoritățile publice responsabile de administrarea drumurilor utilizează un mix de materiale 

în dependență de realitățile de pe teren.  



 

 

 

IV. Recomandarea 

 

Alegerea potrivită a unui material pentru condițiile climaterice dificile, dar și starea slabă a 

învelișului rutier reprezintă un exercițiu destul de complicat pentru autorități, în mod special 

când există și constrângeri bugetare și o rețea mare de drumuri în gestiune. Astfel, selectarea 

marcajului potrivit pentru condiții diferite este dificilă și poate necesita un timp îndelungat. 

Analiza respectivă a avut drept scop dezvoltarea unui tabel care va ajuta autoritățile să 

determine/selecteze materialul cel mai cost-eficient în dependență de condițiile de pe teren. 

Tabelul respectiv va avea rolul de a îndruma factorii de decizie responsabili pentru crearea 

condițiilor sigure pentru utilizatorii transportului din municipiul Chișinău. 

 

Utilizarea marcajelor din termoplast este considerată o alternativă cost-eficientă în 

raport cu vopseaua, doar în cazul învelișul rutier este în stare foarte bună/bună.  În 

condițiile în care nu este posibilă vopsirea pe tot parcursul anului, dar asigurarea vizibilității 

marcajului este o condiție esențială, termoplastul înregistrează un rezultat mai bun decât 

alte materiale. Mai mult, în condițiile în care numărul de accidente cu implicarea pietonilor 

în municipiul Chișinău este în creștere, în zonele cu risc înalt ar putea fi utilizat 

termoplasticul preformat pentru presemnalizarea trecerilor de pietoni și/sau amplasarea 

indicatoarelor rutiere de avertizare/limitare de viteză pe suprafața învelișului rutier.    

 

Totodată, analizând starea drumurilor din municipiul Chișinău este important de remarcat 

că nu peste tot pot să fie aplicate marcaje durabile. În aceste condiții recomandarea politicii 

publice este dezvoltarea unui proces clar și transparent pentru selectarea 

materialului potrivit în dependență de starea drumului și de volumul traficului zilnic 

înregistrat. Dacă până în prezent toate marcajele aplicate în Chișinău erau din vopsea 

acrilică cu adaos de sfere reflectorizante fără să se țină cont de diferite aspecte, atunci 

recomandarea ar fi ca pe viitor să fie procurate materiale diferite. Un exemplu de model 

utilizat de alte autorități publice locale este prezentat în tabelul de mai jos.   

 

Procesul de selecție a materialului potrivit 

Tipul 

învelișului 

rutier 

Condiția 

învelișului 

rutier 

Volumul 

traficului 

>10,000 

Volumul 

traficului 4,000 - 

10,000 

Volumul 

traficului <4,000 

Asfalt 

Nou Termoplast Termoplast Vopsea 

Bun Termoplast Termoplast Vopsea 

Slab Vopsea Vopsea Vopsea 

 

 

 



 

 

 

Referințe 

 

1. http://lex.justice.md/md/331491/ - Regulamentul Circulației Rutiere 

2. https://www.cirrelt.ca/DocumentsTravail/CIRRELT-2012-67.pdf 

3. http://www.highwaymarkings.ie/services/road-markings/mma-paint 

4. Texas Department of Transportation. Pavement Marking Handbook. Traffic Operation 

Division, Austin, TX, 2004. 

5. http://www.autoexpert.md/noutati/iata-cum-arata-acum-trecerile-de-pietoni-3d-

dupa-numai-cateva-saptamani/ 

6. https://safety.fhwa.dot.gov/tools/crf/resources/fhwasa08011/fhwasa08011.pdf 

7. Rapoarte IGP, Sinteza accidentelor rutiere, 2011-2015 

http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/4659-sinteza-accidentelor-rutiere 

8. http://www.metalbacfarbe.com/sisteme-preformate-termoplastice/preform-tcg/ 

9. Exdrupo - Scrisoarea nr.181 din 19.04.17 cu privire la marcajele rutiere din mun. 

Chișinău 

10. Figura 1 - facebook.com/sergiu.birca.1 

11. Nahrwolrd, Ting, Pavement Marking Materials, Department of Transportation 

Indiana, 2012, 

http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=roadschool 

 


