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Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale a lansat trei proceduri de atribuire contracte
de concesiune lucrãri publice, potrivit domnului
Mircea Pop, director general interimar al Companiei
Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR).

Alocaþiile bugetare pe 2013 pentru investiþiile
CNADNR se ridicã la 1,09 miliarde lei, la care se adaugã
peste 66 milioane lei pentru lucrãri de reparaþii
capitale, insuficient pentru finanþarea proiectelor
derulate de companie. Finanþarea a devenit dificilã în
aceastã perioadã având totodatã în vedere condiþiile
constrângerilor impuse de Uniunea Europeanã privind
deficitul bugetar pentru România.

Asigurarea surselor de finanþare pentru investiþii va
fi o provocare în acest an. În acest sens, strategia
Guvernului se va axa pe prioritizarea investiþiilor ºi
abordarea unor surse de finanþare alternative.

Domnul Mircea Pop precizeazã: “Obiectivul general
al strategiei Guvernului în domeniul proiectelor de
infrastructurã prioritare îl reprezintã asigurarea
condiþiilor financiare, procedurale ºi contractuale
adecvate demarãrii ºi finalizãrii cât mai rapide a acelor
investiþii majore care au un impact economic ºi social
imediat ºi care rezolvã probleme acute ce au în
prezent un efect negativ semnificativ asupra calitãþii
vieþii cetãþenilor ºi asupra capacitãþii de a face afaceri
a firmelor din România.”

Concesiunea va permite atragerea
unor operatori privaþi cu experienþã

Concesiunea poate fi o soluþie pentru numeroasele
probleme întâmpinate în implementarea proiectelor
de infrastructurã rutierã mari, precum construcþia de
autostrãzi.

Domnul Mircea Pop, explicã: “Folosirea concesiunii
ca modalitate modernã în realizarea obiectivelor de
infrastructurã de transport rutier va permite
degrevarea bugetului statului de cheltuieli de
investiþii de amploare pentru realizarea acestor
obiect ive, permiþând u -se ca f ond u r i le astf e l
economisite sã fie utilizate în alte programe de interes
naþional. De asemenea, concesiunea va permite
atragerea unor operatori privaþi cu experienþã
semnificativã, care vor opera infrastructura de trans-
port rutier la cele mai înalte standarde.”

C o n s t r u i r e a u n u i d r u m p r i n c o n c e s i u n e v a
presupune în linii mari ca autoritãþile sã punã la
dispoziþia investitorilor cu care se încheie contractul,
terenul pe care se va construi drumul. Operatorul
privat va finanþa construcþia drumului, urmând sã îºi
recupereze banii prin aplicarea unei taxe de drum.

Invest i torul va trebui sã as igure operarea º i
mentenanþa drumului. Astfel, operatorul economic
care executã un drum va fi direct interesat sã finalizeze
proiectul în cel mai scurt timp ºi în cele mai bune
condiþii.

Comisia Europeanã promoveazã
contractele de concesiune

Implementarea proiectelor prin concesiune este o
procedurã ce beneficiazã de susþinerea Comisiei
Europene.

“În contextul restricþiilor bugetare actuale ºi a
dificultãþilor economice cu care se confruntã mare
parte dintre statele membre, Comisia Europeanã
susþine modernizarea achiziþiilor publice europene
pentru susþinerea creºterii economice ºi a ocupãrii
forþei de muncã, în acest sens promovând în
Parlamentul European Directiva privind atribuirea
contractelor de concesiune. Totodatã, politica în
domeniul achiziþiilor publice trebuie sã asigure mai
mult decât oricând utilizarea optimã a fondurilor
pentru a stimula creºterea economicã ºi crearea de
locuri de muncã”, spune domnul Mircea Pop.

Trei proceduri de atribuire contracte
de concesiune aflate în derulare

Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale avea în derulare, în luna mai, trei proceduri
de atribuire contracte de concesiune lucrãri publice

dupã cum urmeazã:
Ø proiectarea, construirea, finanþarea, operarea ºi

întreþinerea autostrãzii Bucureºti-Braºov, tronsonul
Comarnic- Braºov, km 110+600- km 168+600;
Ø proiectarea, construirea, finanþarea, operarea ºi

întreþinerea autostrãzii de Centurã Sud a Municipiului
Bucureºti, km 52+770 – km 100+765 ºi operarea ºi
întreþinerea Autostrãzii Bucureºti- Constanþa ºi
operarea ºi întreþinerea autostrãzii Bucureºti-Piteºti;
Ø proiectarea, construcþia, finanþarea, operarea ºi

întreþinerea Drumului Expres/Autostrada Craiova-
Piteºti, km 0+000 – km 121+185. (opþiunea pentru
varianta de drum expres sau varianta de autostradã va
fi luatã în urma etapei de dialog competitiv cu
candidaþii preselectaþi).

Nu sunt fonduri pentru construcþia
autostrãzii Braºov - Cluj - Borº

Lipsa de finanþare a afectat unul dintre cele mai
mediatizate proiecte de construcþie autostrãzi, Braºov
- Cluj - Borº, investiþia înregistrând întârzieri
importante în execuþie.

Dupã negocieri de duratã între statul român ºi
antreprenorul Bechtel International Inc, contractul
încheiat cu compania americanã a fost modificat.
Astfel, ºase din cele opt secþiuni ale autostrãzii nu vor
mai fi construite de Bechtel urmând sã facã obiectul
altor contracte de execuþie.

Investiþia a beneficiat pânã acum de finanþare din
credite externe în valoare totalã de 206 milioane euro,
la acestea adãugându-se fonduri de la bugetul de stat.

“În prezent, proiectul nu are finanþare, astfel fiind
demaratã procedura de negociere în vederea
încheierii pe cale amiabilã a contractului de proiectare
ºi construire a autostrãzii Braºov - Cluj - Borº”, ne-a
declarat domnul Mircea Pop.

CNADNR încearcã sã gãseascã soluþi i pentru
continuarea lucrãrilor. Dacã se va asigura finanþarea
proiectului investiþia ar putea fi încheiatã pânã în
2020.

Pentru prevenirea întârzierilor la lucrãri la alte
tronsoane de autostradã aflate în execuþie, CNADNR
monitorizeazã permanent modul în care sunt
îndeplinite obligaþiile contractuale: s-a solicitat
consultanþilor emiterea unor înºtiinþãri de remediere,
au fost aplicate penalitãþi ºi s-au solicitat informãri
sãptãmânale referitoarea la evoluþia lucrãrilor,
precizeazã domnul Mircea Pop.

Infrastructura rutierã

Speranþele vizeazã realizarea proiectelor prin concesiune

Mircea Pop, director general interimar al Companiei

Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din

România (CNADNR)
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