
Problema infrastructurii din
Moldova, pe agenda CSAT

l Asociaþiile "Împreunã pentru A8" ºi "Moldova vrea autostradã"
strâng semnãturi pentru A8 ºi A7l Klaus Iohannis: "Avem de-a face
cu incompetenþa guvernului ºi cu reaua-credinþã"

Preºedintele României, Klaus Io-
hannis, a promis, în luna octombrie,
cã va aborda în Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT) problema in-
frastructurii din Moldova, dupã cum
ne-a declarat domnul Ionel Apostol,
preºedintele asociaþiei "Împreunã
pentru A8".

Preºedintele României, Klaus Io-
hannis, a primit în data de 25 oc-
tombrie, la Palatul Cotroceni, o dele-
gaþie formatã din reprezentanþi ai
asociaþiilor "Moldova vrea autostra-
dã", "Împreunã pentru A8" ºi "Pro
Infrastructura", iar în cadrul întâlnirii
a fost abordatã situaþia actualã a
proiectului Autostrãzi i Târgu
Mureº-Iaºi-Ungheni (A8).

În urma acestei întâlniri, domnul

Apostol ne-a spus: "L-am întrebat pe
Preºedinte dacã este adevãrat cã nu
se doreºte construirea A8 din moti-
ve care þin de Apãrare - cum se
transmite în spaþiul public de unii care
doresc izolarea Moldovei - iar domnia
sa a rãspuns foarte clar: Nu, nici vor-
bã! Avem de-a face cu incompeten-
þa guvernului ºi cu reaua-credinþã".

ªi Administraþia prezidenþialã a in-
format la finele întruirii, într-un co-
municat: "Guvernul României a do-
vedit lipsã totalã de implicare ºi vi-
ziune în privinþa acestei investiþii, ca
ºi a tuturor celorlalte mari proiecte
de infrastructurã".

Reprezentanþii asociaþiilor menþio-
nate ºi Preºedintele au analizat posi-
bile soluþii pentru deblocarea pro-

iectului A8, iar referitor la realizarea
tronsonului de autostradã Iaºi-Târgu
Neamþ prin parteneriat public-privat
(aºa cum a propus Guvernul),
Preºedintele a precizat cã decizia
este criticatã atât la nivelul Comisiei
Europene, cât ºi la nivelul altor struc-
turi de specialitate din Europa, pen-
tru cã dovedeºte o deprioritizare a
investiþiei.

La rândul lor, reprezentanþii celor
trei asociaþii au reclamat, în cadrul
întâlnirii cu Preºedintele, dezintere-
sul autoritãþilor pentru construirea
autostrãzii ºi au reliefat efectele ne-
gative pe care lipsa acesteia le are
asupra Regiunii Nord-Est: migraþia
masivã a forþei de muncã, diminua-
rea competitivitãþii ºi a nivelului in-
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Preºedintele României
ºi-a exprimat

susþinerea pentru
proiectul autostrãzii
A8, precizând cã este

nevoie de
responsabilitate ºi de

asumarea unor
termene clare de cãtre

Guvern în vederea
realizãrii investiþiei,

care reprezintã o
prioritate naþionalã.

Domnia sa a subliniat
cã, în pofida susþinerii
constante din partea

Comisiei Europene ºi a
disponibilitãþii

fondurilor europene
necesare, "nu existã

voinþã la nivel
guvernamental pentru

materializarea
proiectului".



vestiþiilor.
Cei prezenþi la Cotroceni i-au înmâ-

nat Preºedintelui un memoriu cu pri-
vire la autostrãzile Moldovei, docu-
ment care cuprinde parcursul acþiu-
nilor societãþii civile, corespondenþa
cu autoritãþile responsabile, dar ºi
aspecte de ordin istoric, tehnic, eco-
nomic, geostrategic ºi social.

Luna trecutã, Asociaþiile "Împreu-
nã pentru A8" ºi "Moldova vrea au-
tostradã" au lansat o campanie civi-
cã de strângere de semnãturi pentru
construirea autostrãzilor A8 ºi A7.

Domnul Ionel Apostol ne-a decla-
rat: "Campania pentru semnãturi se
va desfãºura în toate judeþele Mol-
dovei, plus judeþele Buzãu, Brãila,
Harghita ºi Mureº. Foarte mulþi oa-
meni ne trimit formularele semnate
la adresa asociaþiei «Împreunã pen-
tru A8», dar ºi prin email (cei din
strãinãtate). Campania noastrã i-a
speriat un pic pe politicieni, dovada
în acest sens fiind cã au pus în regim
de urgenþã discutarea iniþiativei le-
gislative pentru A8, care a trecut
sãptãmâna aceasta (n.r. în sãptãmâ-
na 22-26 octombrie) de comisia de
transporturi din Camera Deputaþilor.

Campania noastrã va fi împãrþitã în
douã etape, a câte trei luni. În func-
þie de rezultate, acþiunea se va des-
fãºura pe durata a trei sau ºase luni".

Reprezentanþii asociaþiilor spun cã
vor pune presiune pe decidentul po-
litic care amânã construirea A8 ºi A7
de aproape 11 ani ºi cer imperativ:
ü Construirea Autostrãzii A8,

Ungheni - Iaºi - Paºcani - Târgu Ne-
amþ - Ditrãu - Târgu Mureº pânã la 1
decembrie 2026;
ü Tronsonul Ungheni - Iaºi -

Paºcani - Târgu Neamþ - finalizare 1
decembrie 2024. Trecerea proiectu-
lui acestui tronson de la Comisia Na-
þionalã de Strategie ºi Prognozã îna-
poi la Compania Naþionalã de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) ºi Ministerul Transporturilor
România; renunþarea la realizarea
acestui tronson prin sistemul Parte-
neriat Public Privat (PPP); realizarea
Studiilor de Fezabili-
tate ºi Proiectare
prin finanþare din
fonduri europene ºi
cofinanþare de la bu-
getul naþional pânã
la 15 octombrie
2020; realizarea con-
strucþiei prin finan-
þare din fonduri eu-
ropene ºi cofinanþa-
re de la bugetul na-
þional pânã la 1 de-
cembrie 2024".

Cele douã asociaþii
mai cer: "Tronsonul
Târgu Neamþ-Ditrãu
- finalizare 1 decem-
brie 2026, respectiv
realizarea Studiilor
de Fezabilitate ºi
Proiectare prin fi-
nanþare din fonduri

europene ºi cofinanþa-
re de la bugetul naþio-
nal pânã la 15 octom-
brie 2020; realizarea
construcþiei prin finan-
þare din fonduri euro-
pene ºi cofinanþare de
la bugetul naþional
pânã la 1 decembrie
2026".

În ce priveºte tronso-
nul Ditrãu - Târgu
Mureº, semnatarii cer
finalizare la 1 decem-
brie 2025, respectiv re-
alizarea Studiilor de Fe-
zabilitate ºi Proiectare
prin finanþare din fon-

duri europene ºi cofinanþare de la
bugetul naþional pânã la 15 octom-
brie 2020; realizarea construcþiei
prin finanþare din fonduri europene
ºi cofinanþare de la bugetul naþional
pânã la 1 decembrie 2025.

Totodatã, asociaþiile vor construi-
rea Autostrãzii A7, Siret - Suceava -
Paºcani - Bacãu - Focºani - Buzãu -
Ploieºti pânã la 1 decembrie 2025;
modificarea încadrãrii construcþiei
din Drum Expres în Autostradã, încã
din faza de proiectare; introducerea
în proiect ºi a sectorului Siret - Suce-
ava - Paºcani/A7, "acum absent,
ceea ce lasã Suceava ºi Botoºani în
izolare"; autostrada A7 sã se termine
la graniþa României cu Ucraina, la
Vama Siret;

finalizarea Studiilor de Fezabilitate
ºi Proiectare - pânã la 15 octombrie
2020, cu finanþare din fonduri euro-
pene ºi cofinanþare de la bugetul

naþional; realizarea construcþiei prin
finanþare din fonduri europene ºi
cofinanþare de la bugetul naþional
pânã la 1 decembrie 2025.

Oficialii asociaþiilor solicitã stabili-
rea unui dialog operaþional, a unui
contact permanent între decidenþii
politici ºi societatea civilã, prin cele
douã asociaþii civice - "Împreunã
pentru A8" ºi "Moldova vrea auto-
stradã" - ºi a unei comisii de monito-
rizare a proiectelor A8 ºi A7.

Amintim cã, în luna iunie, repre-
zentanþii asociaþiilor "Împreunã pen-
tru A8" ºi "Moldova vrea autostrãzi"
s-au deplasat la Bruxelles, ca sã cea-
rã sprijin la Comisia Europeanã ºi la
Parlamentul European pentru de-
mersul lor legat de dezvoltarea Mol-
dovei, respectiv de construcþia A8,
în condiþiile în care bani europeni
existã, dar nu pot fi accesaþi pentru
cã Guvernul nu a depus la Executi-
vul comunitar proiectul în cauzã.

Atunci, cei prezenþi la Bruxelles au
întins bannere în faþa instituþiilor eu-
ropene, dupã ce anterior au fost pri-
miþi cu ostilitate de autoritãþile de la
Bucureºti, când au venit sã-ºi susþinã
cauza: construcþia A8.

În luna iulie, asociaþiile fãcuserã un
apel cãtre Preºedintele Klaus Iohan-
nis pentru implicarea într-un proces
de mediere care sã conducã la lua-
rea unei decizii la nivel guverna-
mental pentru demararea lucrãrilor
la Autostrada A8.
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Ionel Apostol, despre
campania de strângere

de semnãturi: "Vom
merge din oraº în oraº ºi

din sat în sat. Vom
strãbate regiunea de la

nord la sud ºi de la est la
vest. Presiunea pe

decidenþi trebuie sã
creascã. Noi vrem

autostrãzi în Moldova
acum, nu peste o sutã

de ani".


