
Bugetul de investiþii
al CNAIR pentru 2021 -
peste 5 miliarde lei

Reporter: Cum a fost influen-
þatã activitatea Companiei de
Autostrãzi de pandemia de Co-
vid 19?

CNAIR: La începutul pande-
miei, în 2020, pentru cã Europa
avea nevoie ca activitatea sã se
desfãºoare în continuare, CNAIR
împreunã cu Poliþia Rutierã au
realizat culoarele rutiere nece-
sare transportului de mãrfuri in-
ternaþionale.

Concomitent, s-au luat toate
mãsurile necesare asigurãrii
continuitãþii activitãþii pe ºantie-
rele de construcþii. În acele mo-
mente, împreunã cu antrepre-
norii ne-am asigurat cã putem
continua activitatea pe ºantiere
cu un plus de grijã ºi atenþie
vis-a-vis de respectarea tuturor
normelor de siguranþa sãnãtãþii
instituite în cadrul stãrii de ur-
genþã ºi mai apoi pe tot parcur-
sul anului.

Astfel, s-a lucrat la capacitate
maximã, fãrã accidente sau ris-
curi. Cu aceastã ocazie, mulþu-
mim tuturor colegilor ºi angaja-

þilor antreprenorilor cã s-au mo-
bilizat exemplar. Împreunã este
cuvântul de ordine, deoarece
împreunã am reuºit nu numai sã
nu oprim ºantierele, ci chiar sã
lucrãm ºi sã finalizãm proiecte
începute.

Reporter: Ce proiecte de inve-
stiþii se deruleazã, în prezent, în
domeniul rutier?

CNAIR: Principalele ºantiere
pe care se lucreazã efectiv în
acest moment sunt urmãtoarele:

- Autostrada Transilvania, pe

loturile:

• Chiribiº - Biharia - 28,55 km,
stadiu fizic 0,5%;

• Târgu Mureº - Ungheni (4,5
Km) + Drum de Legãturã (4,7
KM), stadiu fizic 39,4%;

• Ogra - Câmpia Turzii - 15,691
km, stadiu fizic 37,64%,

- Loturile 1 ºi 2 ale autostrãzii

Sebeº Turda:

• Lot 1 - Lancrãm - Sântimbru -
17 km, stadiu fizic 95%;

• Lot 2 - Sântimbru - Aiud -
24,25 km, stadiu fizic 83%,
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Bugetul de investiþii aprobat prin Legea bugetului de

stat pe anul 2021 pentru Compania Naþionalã de

Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este de

peste 5 miliarde lei, dupã cum ne-au spus reprezen-

tanþii Companieid e Autostrãzi, într-un interviu.

Aceºtia ne-au vorbit ºi despre proiectele pe care le au

în desfãºurare.



- Autostrada Piteºti - Sibiu;

• Lotul 1, Sibiu - Boiþa - 13,17
km, stadiu fizic 34,38%,

- Drumul expres Craiova Pi-

teºti, tronsoanele:

• Tronson 1 - Craiova - Robã-
neºti - 17 km, stadiu fizic
21,3% (sector 1 - 8,49%, sec-
tor 2 - 7,55% ºi sector 3 -
43,25%);

• Tronson 2 - Robãneºti - Balº -
Valea Mare 39,85 km, stadiu

fizic 75,50%;

- Pod suspendat peste Dunãre

în zona Brãila, stadiu fizic

31,56%,

- Centura Bucureºti A0:

• Lot 1: Glina - Vidra - 16,93 km,
CNAIR a emis ordinal de înce-
pere a lucrãrilor în data de
01.03.2021;

• Lot 2: Vidra - Bragadiru - 16,3
km, stadiu fizic 8,09%,

- Pasajele bucureºtene:

• Pasaj Mogoºoaia pe Centura
Bucureºti peste DN1A - 0,8
km, stadiu fizic 42%;

• Pasaj Suprateran pe DJ 602
Centura Bucureºti - Domneºti
(Pasaj suprateran peste cen-
turã ºi CF: 414,80 m;

• Pasaje pe bretelele de acces:
2x374,00 m, sens giratoriu de-
nivelat amenajat pe pasaj su-
prateran: 257,49 m, stadiu fi-
zic 24%;

• Amenajare nod rutier Berceni
- DJ 401, km 33+190 - 35+600
- 2,41 km, stadiu fizic 16,5%;

• Pasaj Olteniþa - 3,69 km, sta-
diu fizic 16%,

- Varianta Ocolitoare Bârlad -

11,281 km, stadiu fizic 15%,

- Varianta Ocolitoare Satu Mare

- 19,54 km, stadiu fizic 61%,

- Varianta Ocolitoare Timi-

ºoara Sud - 25,69 km, stadiu

fizic 25%,

- Drum de Legãturã DN5 -

ªoseaua de Centurã - Pod

Prieteniei - 5,72 km, stadiu fi-

zic 9,66%.

Termenele de finalizare sunt
cele pe care ºi le asumã con-
structorii, care se gãsesc ºi pe
site-ul nostru. Compania a de-
marat un amplu program de ur-
mãrire a implementãrii proiec-
telor noastre, indiferent cã au
fost cele începute cu mult timp
înainte sau pe cele demarate în
acest an.

Au fost organizate ºedinþe sãp-
tãmânale cu antreprenorii, ingi-
nerii ºi Direcþiile Regionale ale
CNAIR ºi împreunã am stabilit
calendare ferme pe care le-am
urmãrit la fiecare ºedinþã sau în
desele vizite pe ºantiere.

Printre preocupãrile care au
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"Termenele de finalizare sunt cele pe care ºi le

asumã constructorii, care se gãsesc ºi pe site-ul

nostru. Compania a demarat un amplu

program de urmãrire a implementãrii

proiectelor noastre, indiferent cã au fost cele

începute cu mult timp înainte sau pe cele

demarate în acest an".



devenit realitate s-au aflat ºi
procedurile de achiziþii publice,
reuºind printr-o implicare susþi-
nutã a comisiilor de licitaþii sã fi-
nalizãm ºi sã semnãm:

- 21 de contracte de proiectare
ºi execuþie, totalizând 1,7 miliar-
de euro în 2020, comparativ cu
nouã contracte în valoare de
844 milioane euro în 2019;

- 19 contracte de servicii de
proiectare, totalizând 31,7 mi-
lioane euro în 2020, comparativ

cu cele din 2019, în valoare de
17 milioane euro.

În prezent, sunt 225 km de au-
tostrãzi ºi drumuri expres în de-
rulare.

De asemenea, pentru noi sunt
foarte importante proiectele
aflate în acest moment în faze
de realizare a Studiilor de Feza-
bilitate ºi de proiectare. Acestea
sunt, de fapt, urmãtoarele lucrã-
ri, urmãtoarele ºantiere ºi puneri
în trafic. Oamenii pe acestea le

aºteaptã cu nerãbdare: Auto-
strada 7, Ploieºti - Buzãu -
Focºani - Bacãu; Autostra 8,
Târgu Mureº - Iaºi - Ungjeni; Au-
torstrada13, Braºov - Bacãu; Au-
tostrada Ploieºti - Braºov.

Anul 2021 reprezintã un an re-
volutionar în materie de ºantie-
re, urmând sã fie demarate lu-
crãrile de execuþie ºi pe sectorul
de nord al capitalei, pe secþiuni-
le de pe Autostrada Transilvania
aflate în prezent în etapa de ela-
borare a proiectului tehnic, res-
pectiv loturile 3 ºi 4 ale drumu-
lui expres Craiova - Piteºti.

Nu ne rezumãm doar la aceste
secþiuni, însã acestea sunt pro-
iecte care au fost gestionate
adecvat în anul 2020, ceea ce
înseamnã cã ºi-au produs efec-
tele de plus valoare, începând
cu acest an.

ªi, bineînþeles, mai avem, în di-
ferite stadii ºi etape, proiecte
aflate în derulare în proceduri
de achiziþii publice.

Reporter: Ce buget de investi-
þii are CNAIR în 2021?

CNAIR: Bugetul de investiþii
aprobat prin Legea bugetului
de stat pe anul 2021 pentru
CNAIR este de peste 5 miliarde
lei.

Reporter: Cât din sursele de fi-
nanþare vin de la buget, cât din
surse proprii si cat din fonduri
UE si/sau alte institutii de finan-
tare?

CNAIR: Contribuþia Comisiei
Europene reprezentând fonduri
externe nerambursabile ce vor fi
solicitate la rambursare în baza
plãþilor efectuate cãtre presta-
tori este în valoare de 3,25 mi-
liarde lei.

Reporter: Mulþumesc!
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Anul 2021 reprezintã un an revolutionar în

materie de ºantiere, urmând sã fie

demarate lucrãrile de execuþie ºi pe

sectorul de nord al capitalei, pe secþiunile

de pe Autostrada Transilvania aflate în

prezent în etapa de elaborare a proiectului

tehnic, respectiv loturile 3 ºi 4 ale drumului

expres Craiova - Piteºti.


