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Joi, 07 septembrie 2017 
11.00: Conferință de presă – Hotel Unirea 

Vineri, 08 septembrie 2017 
11.00 – 12.00: Palatul Culturii Iași – formarea coloanei pentru deplasare spre Ungheni  
12.00: Deplasare spre Ungheni (30 km) 
13.00: Pod Ungheni Iași 
14.30: Deplasare spre Iași  
16.00: Sosire Piața Unirii  
16.30: Deschidere oficială eveniment și program artistic 
20.00: Finalul programului artistic, cu anunțul oficial al deplasării către Tg. Mureș 

Sâmbăta, 09 septembrie 2017 
07.00: Piața Unirii – formarea coloanei pentru deplasarea spre Tg. Mures  
08.00: Deplasare către Tg. Neamț (110 km)  
11.00: Sosire Tg. Neamț  
12.00: Deplasare către Borsec (95 km)  
14.00: Sosire Borsec (inclusiv prânz și alimentări)  
15.00: Deplasare către Gheorghieni prin Tulgheș (Borsec - Tulgheș - Ditrău – Gheorghieni – 80 
km)  
18.00: Sosire Gheorghieni (cazare + cina) 

Duminică, 10 septembrie 2017 
08.00: Mic dejun  
09.00: Deplasare către Tg. Mureș (110 km)  
12.00: Sosire Tg. Mureș  
12.00 – 14.00: Conferință de presă Tg. Mureș  
14.00: Plecare către Iași (inclusiv prânz - 320 km)  
22.00: Sosire Iași 

PROGRAMUL NU ESTE DEFINITIV ! 

 



 

Argument geografic pentru A8 

Calitatea, cantitatea și costul forței de muncă, accesibilitatea sitului, proximitatea facilităților de 
cercetare fundamentală sau existența economiilor de aglomerație - care potențează factorii anteriori, 
dar cresc și probabilitatea apariției pe plan local a unor antreprenori capabili să genereze afaceri - 
reprezintă factori de localizare decisivi în cazul industriilor cu o complexitate tehnologică medie și înaltă 
(Octavian Groza și colaboratorii, 2005). 

Dacă am încerca o comparație între Iași și Cluj sau Timișoara sau între Moldova și provinciile 
vestice, accesibilitatea e principalul factor ce face diferența dintre dinamica economică din ultimii ani a 
orașelor vestice și stagnarea (deseori involuția!) orașelor moldovene. Această stare de fapt, induce 
creșterea decalajelor de dezvoltare dintre Romania intracarpatică și cea estică, în special. Poate mai 
puțin Iașii, care ni se relevă ca o insulă de relativă prosperitate într-un “lac” al sărăciei europene, pentru 
că în cazul marelui oraș accesibilitatea e suplinită de ceilalți factori. Absența unei relații trans-carpatice 
rapide și poziția Iașului în sistemul de relații al României și al UE a impus chiar o modificare a raporturilor 
dintre industriile clasice și noile tehnologii în structura economiei locale, în favoarea celor din urmă. Și 
totuși, Iașul are oportunitatea de a fi un pol de talente la nivel regional - o sursă importantă a dezvoltării. 
Dar ce se va întâmpla cu celelalte orașe aflate dincoace de Orientali, munți care par a spune marilor 
investitori „pe aici nu se trece!”? 

Puterea exemplului (De ce este necesară o autostradă?) 

Vorbim de autostrăzi într-o țară fără un sistem autorutier închegat. E real faptul că nici celelalte provincii 
românești nu au o rețea rutieră de mare viteză și doar două mari orașe ale României (Timișoara și Arad) 
sunt branșate la sistemul european de autostrăzi, iar un al treilea oraș, Oradea, se află la circa 75 de km 
de autostrada Debrecen-Budapesta. Dar există șantiere, există proiecte prioritizate și, mai cu seamă, 
există certitudinea implementării acestora și a dării în exploatare a unei rețele de autostrăzi contigue cu 
sistemul european. Până atunci doar proximitatea față de rețeaua extra-națională joacă rol de filtru 
spațial al investițiilor străine. 

Încă de la începutul anului curent, media româneasca a anunțat implantări ale unor companii 
multinaționale. Unde? Preponderent în partea vestică a țării. Două dintre acestea ne-au atras atenția, nu 
neapărat prin prisma dimensiunii investițiilor sau datorită brandurilor pe care le reprezintă, cât mai ales 
prin localizarea lor: 
- gigantul mondial Mitsubishi intenționează să realizeze o investiție de 200 de milioane euro pentru a 
deschide producția de motoare într-o locație încă nespecificată într-o manieră oficială; potrivit presei 
economice, dar și ziarelor generaliste locale sau naționale, mai mult ca sigur locul în care va fi realizată 
investiția va fi Giarmata, la periferia Timișoarei; unele dintre sursele consultate sunt mai puțin 
exuberante, precizând că reprezentanții Mitsubishi mai negociază cu autorități locale din Ungaria, 
Slovacia, dar și din județul Prahova pentru a realiza această uriașă investiție. 
- cea de-a doua implantare, a grupului belgian Sonaca, producător de componente pentru avioane, este 
mai avansată. De fapt, Sonaca Aerospace Transilvania, subsidiara locală a multinaționalei precizate, 
este deja o realitate în peisajul industrial al județului Cluj;. chiar dacă investiția are o anvergură mai mică 
- doar 12 milioane euro, din care 5,5 milioane reprezintă ajutorul de stat - aceasta are deja inaugurate la 
Moldovenești, la sud de Turda, primele linii de producție, încă din septembrie anul trecut; belgienii 



 

intenționează să ajungă până la finalul anului în curs la 100 de angajați, urmând ca pe termen mediu 
personalul să crească la aproximativ 250 de angajați. 

Ce au în comun cele două implantări, una existentă și în extindere și o alta în stadiu de proiect? O bună 
accesibilitate - proximitatea autostrăzii. În primul caz, e vorba de autostrada care leagă deja Timișoara 
de sistemul european autorutier, iar în al doilea caz e vorba de autostrada ce leagă în prezent doar 
Gilăul de Câmpia Turzii, încă fără joncțiune cu sistemul european de circulație rapidă. Însă, potrivit 
termenelor oficiale, autostrada Sebeș - Turda va fi dată în funcțiune în mai 2018, iar tronsonul Lugoj - 
Deva, în 2021. 

Ambele investiții se raportează la actuala sau viitoarea rețea de autostrăzi! Pentru investiția clujeană 
autostrada a reprezentat un atu - http://www.stiridecluj.ro , iar unul dintre criteriile principale ale 
implantării de la Timișoara, pe care îl iau în calcul japonezii, este infrastructura. Aceștia doresc ca fabrica 
să fie cât mai aproape de autostrăzile care duc spre vestul Europei, evitând astfel problemele pe care le 
întâmpină acum cei de la Dacia - Renault, care de ani buni se plâng că nu au deschidere spre Occident pe 
șosele rapide (https://www.banatulazi.ro). 

Și tot pe aceleași criterii de accesibilitate și de proximitate față de viitoarea rețea de autostrăzi s-au 
realizat implatările industriei de componente pentru autovehicule: Star Assembly - Sebeș, Star 
Transmssion – Cugir, Delphi - Sânnicolau Mare. Am preferat doar localizările din proximitatea unor orașe 
de talie mica, pentru a nu crea suspiciunea că orașul mare e cel ce a atras investițiile. Ce au în comun 
aceste orașe care au între 15 și 25 de mii de locuitori? Poziția în proximitatea unei autostrăzi! 

Am păstrat la urmă exemplul implantării Mercedes-Benz Manufacturing la Kecskemet, in Ungaria. Până 
la momentul anunțării de către compania germană a locului implantării (2008) mai aveau speranțe de a 
fi gazdă a celei mai mari investiții în industria de automobile din Europa centrală: Timișoara, Arad, dar și 
alte orașe din Ungaria sau estul Slovaciei. Pe lângă facilitățile oferite de autoritățile locale, a contat 
proximitatea autostrăzii. Începând din 2012, anul dării în folosință a fabricii, economia și demografia 
orașului Kecskemet a avut un trend ascendent, fiind singurul oraș maghiar, dintre cele secundare și 
terțiare, care a înregistrat o creștere semnificativă a populației (de la 107 mii locuitori - în 2008, la 112 
mii locuitori - în 2016).  

Despre rețeaua TEN-T 

Pentru a înțelege rolul pe care-l va juca Autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș (A8) în sistemul de 
circulație național și regional european consider necesară o trecere în revistă a politicii europene de 
transport ce a relevat pe lângă structura și geometriile rețelei actuale și viitoare TEN-T (Trans European 
Networks - Transport), și implicarea UE în finanțarea diverselor tronsoane. 

Organizarea TEN-T e gândită pe două nivele: Core network (rețeaua principală) pentru tranzitul 
transcontinental de lung parcurs și Comprehensive network (rețeaua extinsă), ce are ca scop 
alimentarea cu trafic a rețelei principale și înlesnirea accesului la rețea. Obiectivul final este ca în U.E. 
fiecare cetățean să se afle la maxim 30 de minute de rețeaua TEN-T extinsă.  

Un eveniment foarte important în evoluția rețelei TEN-T - mai ales pentru statele din estul UE, a căror 
infrastructură este încă deficitară, l-a reprezentat întâlnirea din capitala Estoniei din octombrie 2013, 

http://www.stiridecluj.ro/
https://www.banatulazi.ro/


 

unde s-au stabilit coridoarele prioritare, care au intrat în limbajul uzual sub denumirea de Coridoarele 
Tallinn, pentru care Comisia Europeană a fixat termene ambițioase de punere în aplicare până în 2030, în 
vreme ce rețeaua TEN-T extinsă are ca termen de finalizare 2050. Deși Iași - Târgu Mureș aparține rețelei 
principale (core), nu regăsim această axă printre prioritățile Tallin (Covăsnianu Adrian – 2017).  

De ce? Autoritățile par mai degrabă neprietene acestui proiect. Acestea invocă când traficul prea mic de 
o parte și de alta a Carpaților, când costul foarte ridicat al acesteia. Mai mult, s-a insinuat în ultima 
vreme și idea ca A8 ar fi un proiect egoist al Iașului. Să le luam pe rând! 

Are A8 trafic de autostrada? 

Conform recensământului auto din 2010 și a estimărilor de trafic din 2015, dintre sectoarele de drum 
suprapuse în linii generale pe viitorul traseu al A8, conform cutumelor în vigoare, s-ar încadra în traficul 
de autostradă doar două: Iași - Târgu Frumos (cu un trafic estimat în 2015, de peste 16 000 vehicule pe 
toată lungimea traseului) și Târgu Mureș - Reghin - pe care se drenează în prezent o parte a traficului 
către Moldova - cu precizarea că aici traficul local e destul de important. 

Faptul că autoritățile invocă traficul ca fiind elementul de prim ordin în prioritizarea unui tronson sau 
altul, așa ca în partea vestică a UE, e o eroare de strategie. Pentru că autoritățile ignoră faptul că în zona 
occidentală a Europei sistemul de relații rutiere rapide există, iar acum se aduc, fie completări necesare 
facilitării relației dintre diferitele locuri, fie intervenții necesare descongestionării traficului autostrăzilor 
existente. Încă o remarcă pe această temă: unele tronsoane aflate în construcție nu se pot justifica 
conform traficului actual! 

A judeca dacă e oportună sau nu autostrada Iași-Târgu Mureș doar după trafic e o mare eroare de 
strategie. Există proiecte conforme necesităților de trafic, dar și proiecte care creează oportunități de 
dezvoltare, iar în unele cazuri acestea din urmă pot genera convergențe majore, susceptibile de a 
remodela mobilitățile într-un spațiu transnațional cu o infrastructură incompletă, așa cum e și 
proiectul Ungheni-Iași-Târgu Mureș. 

Este A8 o autostrada prea scumpă? 

Estimările costurilor de execuția ale proiectului A8 variază între 6 și 9 miliarde de euro. Indiferent cum 
am lua-o, e o investiție mare pentru că traversează un sector montan complex, care se etalează pe 
aproape 100 de km. Dar faptul că e singura autostrada din rețeaua TEN-T principală care ar pune 
România pe harta europeană a tranzitului continental îi conferă o valoare strategică care ar putea 
justifica prețul.  
 
Teritoriul României, situat în „centrul periferiilor euro-asiatice” e traversat de două sisteme de transport 
distincte la nivel continental, separate de lanțul carpatic. Unul vestic în raport cu teritoriul național, 
centrat pe axa Viena–Budapesta–Belgrad–Sofia–Istanbul, unde relațiile de pe teritoriul României sunt 
doar secundare și un altul situat în partea estică, ceva mai difuz și mai puțin ierarhizat, mai multe relații 
jucând rolul de prim rang în diversele geometrii politice ce s-au succedat. Relația Lviv – Cernăuți – 
Suceava – Iași – Nordul Mării Negre a fost foarte importantă pentru geneza și evoluția statului 
moldovenesc. Dacă ne raportăm la Istanbul acest drum (suprapus istmului ponto-baltic) deservea relația 



 

marelui oraș european cu porturile de la Marea Baltică, dar din punctul de vedere al zonei nord-pontice 
(Sudul Ucrainei de astăzi) și al Moldovei, reprezenta cea mai accesibilă cale către zona centrală și de vest 
a Europei. Ca să mergi de la Iași la Viena, trebuia să treci prin Liov (Lviv) –drum care era lipsit de 
asperitățile reliefului montan al Carpaților. Dar asta se petrecea într-o epocă în care tehnologia nu era 
suficient de avansată pentru a ne crea căi mai directe. 
 

Problema majoră a celor două sisteme de circulație e faptul că nu sunt suficient de bine cuplate. În acest 
sens, o relație rapidă între Moldova și Transilvania ar fi utilă, nu numai celor două provincii romanești, ci 
și legăturii între structurile teritoriale ale Ucrainei de Sud sau ale sudului Rusiei europene, pe de o parte, 
și Europa centrală, pe de altă parte. 

Harta propusă reprezintă rezultatul grafic al unei estimări a evoluției teoretice a accesibilității 
localităților situate în „amonte” de Târgu Mureș la nodul rutier Budapesta în cazul realizării unui sistem 
de autostrăzi. S-a utilizat distanța-timp (timpul necesar parcurgerii unui itinerar), întregul demers fiind 
centrat la est de Iași pe traseul E58. Având în vedere că traseul acestui drum european intersectează 
numeroase granițe de stat, s-au adăugat timpilor de parcurs câte 60 de minute pentru fiecare trecere de 
frontieră. Precizăm că s-a luat în calcul doar segmentul de autostradă Iași – Târgu Mureș și joncțiunea în 
regim de autostradă dintre orașul ardelean și Budapesta. Pornind de la aceste ipoteze, e vizibilă în 
reprezentările grafice creșterea accesibilității, prin diminuarea timpului de parcurs. Reducerea timpului 
de parcurs e de 27% la Chișinău, 23% pentru Odessa, 20% pentru Herson, 14% pentru Sevastopol 
(Crimeea) și 10% pentru Rostov pe Don – capătul E58. Mai mult, realizarea podului peste strâmtoarea 
Kerci va face eficientă această relație și pentru Rusia sudică nord-caucaziană. În total peste 40 de 
milioane de persoane vor beneficia de această relație rutieră. Din această perspectivă România poate 
deveni o țară a tranzitului rutier.  

  

Estimarea impactului autostrăzii Iași-Tg. Mureș asupra accesibilității rutiere 

 
Faptul că acest segment de autostradă va potența accesibilitatea către Europa centrală și a teritoriilor 
de la est de Prut (Republica Moldova, Sudul Ucrainei, Crimeea și sudul Rusiei europene), introduce o 
dimensiune internațională, de tranzit, proiectului, dimensiune care e mai puțin prezentă în cazul 
celorlalte proiecte de autostrăzi din România - ce au doar menirea de a lega diverse locuri din țara 
noastră cu zona centrală a UE. 



 

Este A8 un proiect egoist al Iașului? 

Faptul că mișcările de stradă care susțin implementarea proiectului A8 pot fi lesne catalogate de 
răuvoitori ca isterie regională are o oarecare logică, mai ales că ne raportăm la niște autorități ce par 
surde la doleanțele moldovenilor. Noi manifestăm, autoritățile ne ignoră! Dar să introduci în ecuația 
autostrăzii egoismul teritorial al Iașului e o chestiune care sfidează logica. A8 e un proiect de care 
beneficiază întreaga Moldovă și nu exclude construcția celeilalte autostrăzi de care are nevoie regiunea 
noastră (Nord-Sud, ce va realiza joncțiunea cu București sau cu Dobrogea). Am să las cifrele să vorbească 
dacă e necesară această investiție, sau e doar un simplu moft. Tabelul anexat demonstrează câștigurile 
în ceea ce privește accesibilitatea marilor orașe ale regiunii noastre, dar și a nodurilor din rețea 
raportate la Budapesta.  

Toate orașele reședință de județ vor avea o diminuare a timpului de parcurs, odată cu inaugurarea 
autostrăzii, cu mai bine de 30%. Referindu-ne doar la această categorie urbană, cele mai mari creșteri 
în accesibilitate rutieră le vor avea: Iași, Suceava și Botoșani (între 34 și 35 %) și cea mai redusă – 
Vaslui (30%). 
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Diminuarea 
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(min.) 

  

Diminuarea 

distantei timp 

(%) 

  

Ungheni Iași 905 764 858 482 -282 36.9 

Nod Iași 

Nord 

889 738 834 469 -269 36.4 

Huși 933 813 909 549 -264 32.4 

Iași 885 737 830 476 -261 35.4 

Nod Iași 

Vest Lețcani 

870 715 819 461 -254 35.5 

Nod Pașcani 811 664 768 413 -251 37.8 

Botoșani 875 725 835 478 -247 34.0 

Suceava 840 697 799 456 -241 34.6 

Roman 804 677 813 439 -238 35.2 



 

Târgu 

Neamț 

778 630 737 394 -236 37.5 

Fălticeni 809 660 767 424 -236 35.8 

Bacău 815 697 856 462 -235 33.6 

Vaslui 886 760 889 531 -229 30.1 

 

În loc de concluzii 

Într-o perioadă în care România a atras investiții mari în industria de transformare, județele Moldovei nu 
au tras nici o carte norocoasă. Marile investiții realizate sau doar anunțate se cantonează în exclusivitate 
în spațiile externe ale regiunii noastre - în Banat, Transilvania și, în funcție de favorabilitățile locale, în 
periurbanul bucureștean sau constănțean. Nici nu e nevoie de prea multă înțelegere a mecanismelor 
economice, pentru a observa că investițiile în acest domeniu sunt dependente de reperele relaționale 
(transporturile continentale, maritime sau aeriene), strict legate de accesibilitatea locurilor spre piețele 
de desfacere europene. 

Potrivit termenelor oficiale, autostrada Sebeș - Turda va fi dată în funcțiune în mai 2018, iar tronsonul 
Lugoj - Deva, în 2021. Astfel, Clujul, Sibiul, Alba Iulia, Deva și multe alte orașe medii vor avea o relație 
rapidă către Europa centrală.  

Nu ne îngrijorează că un clujean va ajunge mai repede la Budapesta decât la București și chiar nici faptul 
că infrastructura de autostrăzi va fi motorul unui alt boom economic transilvan, care va alimenta (însă!) 
decalajele la nivel național, ci suntem îngrijorați de intervalul de timp necesar conectării Moldovei la 
un sistem de autostrăzi, care va fi funcțional în Transilvania în următorii ani. La ritmul și eficiența de 
care dau dovadă autoritățile, intervalul se poate prelungi nepermis de mult. Asta înseamnă ratarea 
avantajelor competitive și comparative ale Moldovei (atâtea câte vor mai fi la ora actuală) și la 
acumularea și acutizarea handicapurilor spațiale, deja manifeste ale regiunii noastre.  

Într-un astfel de context, Moldova are nevoie de o autostradă transcarpatică nu e o isterie locală sau 
regională. Impactul unei autostrăzi trascarpatice ar fi imens. Va produce mutații profunde și benefice 
la mai multe nivele scalare: 

- în primul rând, e o necesitate pentru dez-enclavizarea economică a unei regiuni gratuit periferizate, 
care a devenit o fundătură datorită evoluțiilor geopolitice din spațiul european, dar și dezinteresului 
arătat de către autoritățile române pentru această zonă;  

- în al doilea rând, o autostrada transcarpatică ar completa o relație care s-ar putea dovedi mai 
eficientă - între sudul Rusiei europene, sudul Ucrainei și Republica Moldova spre Europa centrală; în 
această perspectivă, nu numai că regiunea noastră ar deveni mai competitivă, dar ar pune România pe 
harta marelui tranzit european;  

- în al treilea rând, ar crea coeziune teritorială; nu mă refer doar la parcurgerea într-un ritm mai alert a 
distanțelor între localitățile principale ale Moldovei, ci și la faptul că un astfel de proiect, dacă se 



 

dorește a fi realizat de către autoritățile locale și regionale, ar genera solidaritate de grup între actorii 
politici și economici ai județelor Moldovei. 

 
 

 



 

Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș 

 

Un proiect național 

În istoria construcției naționale, Iașul a jucat un rol esențial, iar unitatea este 

ideea de forță a istoriei romanilor. 

Romania moderna s-a edificat pe temelia ideilor lansate de către elitele politice si 

culturale din capitala Moldovei. In mod simbolic, cele trei momente astrale ale 

acestui proces - 1600, 1859, 1918 au avut loc la Iași. 

După Unirea Principatelor și Marea Unire, Iașului i s-a rezervat, tot simbolic, 

statutul de capitală secundară. S-au făcut promisiuni și angajamente solemne, 

menite sa asigure Iașului un rol important, pe măsura celui istoric, în arhitectura 

statală și economică. 

În mod evident, Iașul a fost dezavantajat de liniile de forță ale geopoliticii 

moderne care, în conformitate cu vocația culturală și interesul național, au impus 

orientarea pro-occidentală a țării. Prin forța acestor împrejurări și nu pentru că ar 

fi avut un retard semnificativ, Iașul și Moldova au ajuns treptat de interes 

secundar in marile proiecte economice și de infrastructură. 

Pierderea Basarabiei si a nordului Bucovinei, la finele războiului, a întărit poziția 

marginală a Iașului. Generațiile de la 1859 si 1918 și-au făcut, cu asupra de 

măsură, datoria față de Romania. Testamentul lor pentru urmași a fost acela de a 

edifica un stat național și european armonios. 

Astăzi, la peste 150 de ani de la Unirea Principatelor și în pragul Centenarului 

Marii Uniri, Iașul și Moldova sunt in continuare cele mai dezavantajate din punct 

de vedere economic și infrastructural. De asemenea, Iașul este singurul oraș mare 

al țării care nu are acces la nicio autostradă aflată in construcție. 



 

Procesul realizării unității național-statale este sincron cu cel al modernizării. 

Pentru Iași, pentru Moldova, pentru perspectiva europeană a Basarabiei, dar și 

pentru județele Harghita și Mureș, plus cele limitrofe, demararea rapidă, chiar in 

anul Centenarului, a autostrăzii Ungheni – Iași – Tg. Mureș este imperativ 

necesară. 

S-ar finaliza astfel o datorie istorică, în vreme ce beneficiile economice și sociale 

ar fi uriașe. Orice întârziere ar deveni o povară pentru viitor, ar întreține frustrări 

și ar putea avea consecințe geo-politice grave. Important este să asigurăm 

echilibrul și coerența națională. 

Nu poate fi un stat puternic acela care se bazează doar pe relațiile internaționale, 

dar neglijează arhitectura internă. Toți cetățenii României sunt pregătiți să-și 

asume adevărul că, printr-un astfel de proiect de infrastructură, Iașului, Moldovei 

și locuitorilor din zona secuimii nu li se face un cadou, ci se repară o nedreptate. 

Aceasta este, credem cu tărie, sarcina și datoria principală ale generației noastre - 

generația Centenarului – față de România. 

Din lecția istoriei știm că acele generații care nu-și asumă coerent relația cu 

trecutul riscă sa pericliteze viitorul. 

 

Profesor Dorin Mihai - istoric 

 

 

 



 

AUTOSTRADA  CÂT  ZECI  DE  MII  DE  VIEȚI ! 

 

Ce înseamnă o autostradă? Dezvoltare economica, integrare socială, dezvoltarea turismului și multe 

altele. 

Dar ea mai înseamnă ceva: utilizarea mai eficientă a resurselor. De exemplu, în medicină. Avem 

regiunea Moldovei, în care numărul de centre de excelență este atât de mic comparativ cu alte zone ale 

țării. Există țări care își dezvoltă 2-3 centre de expertiză pe fiecare problemă medicală, unde ating 

performanța, vezi Franța. La noi, trebuie să avem centre de expertiză în fiecare regiune, deoarece un caz 

dificil nu poate fi transferat pur și simplu din Moldova la un centru din Transilvania. 

Or, acest lucru înseamnă că trebuie să utilizezi resurse umane și financiare finite în mod absurd, altfel 

spus, să faci risipă. 

O autostradă ar permite cu adevărat minute și ore salvate, care se vor regăsi într-un acces mai bun al 

pacienților în centrele de expertiză. Cred că fiecare de kilometru din autostrada Moldova-Transilvania va 

însemna zeci de vieți salvate. Cine poate să spună ca un kilometru e prea scump, câtă vreme el se 

traduce în oameni vii? 

În specialitatea mea, știu ce înseamnă accesul la resurse experte pentru a salva viața unei mame sau a 

unui copil. 

În plus, autostrada va lega Estul de Vest, direcția Europa. Iar în medicină aceasta înseamnă import mai 

ușor de tehnologie, integrarea științei și cercetării medicale, totul în beneficiul nostru și al pacienților. 

Vă rog sa mă credeți că niciun efort nu e prea mare pentru acest țel, de aceea, vă rog să susțineți 

această petiție. 

 

Razvan Socolov 

Medic primar obstetrică ginecologie, 

Conferențiar UMF Iași 

 



 

 

Istoricul  Proiectului  Autostrăzii   A8  MOLDOVA – TRANSILVANIA  ( Ungheni – Iași – Tg. Mureș)  in  

perioada  2007 – 2017: 

PRINCIPALELE MOMENTE pentru soarta autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni : 

3 mai 2007 - Este publicat anunțul de participare pentru licitația "Elaborare Studiu de Prefezabilitate 

pentru Autostrada Târgu Mureș - Iași - Sculeni" 

17 iulie 2007 - I se atribuia firmei IPTANA contractul "Elaborare Studiu de Prefezabilitate pentru 

Autostrada Târgu Mureș - Iași - Sculeni", pentru suma de 2.340.000 lei (fără TVA), reprezentând la 

vremea aceea 718.763,22 euro (fără TVA). (Sursa) 

14 septembrie 2009 - CNADNR scoate la licitație realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) pentru întreaga 

autostrada Târgu - Mureș - Iași, împărțită pe trei loturi. 

3 februarie 2010 - Pentru segmental Târgu Neamț - Ungheni, studiul de fezabilitate a fost contractat, in 

urma licitației, firmei spaniole Inocsa Ingenieria. Valoarea a fost de 3.144.960 lei, fără TVA. 

23 Februarie 2010 - pe site-ul de licitații publice (SEAP) a aparut anunțul de atribuire prin care firma SC 

Search Corporation SRL din Cluj va întocmi studiul de fezabilitate pentru autostrada care va avea traseul 

si prin Târgu-Mureș - Ditrău. Valoarea totala a acestui proiect a fost de 3.291.995 lei, fără TVA 

Totodata, a fost atribuit si contractul pentru revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrău -

Târgu Neamț către IPTANA. Valoarea a fost de 3.815.000 lei, fără TVA. 

28 februarie 2011 - Studiul de fezabilitate al autostrăzii Ungheni - Iași - Târgu Mureș a fost finalizat si 

depus la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) pentru avizarea coridorului de exproprieri a 

terenurilor si clădirilor 

27 iunie 2011 - "Studiul de fezabilitate nu a fost încă aprobat in Comisia Tehnico-Economica a CNADNR, 

proiectul fiind in curs de evaluare, cu termen de predare la 29 martie 2012", Daniela Draghia, director 

adjunct la Programe cu Finantare Externa. (Sursa) 

22 martie 2012 - Comisia Europeana a acceptat includerea in noua rețea trans-europeana centrala de 

transport TEN-T Core a traseului Timișoara-Sebeș-Turda-Târgu-Mureș-Iași-Ungheni. (Detalii) 

26 iulie 2012 - Ministerul Transporturilor a elaborat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 

autostrăzii Târgu Mureș-Iași. Costul proiectului este estimat la circa 8,9 miliarde de euro, fata de cei 6,14 

miliarde reieșiți după primul SF. 



 

24 ianuarie 2013 - Premierul Ponta îl mandatează pe ministrul Transporturilor, liberalul Relu Fenechiu, 

sa se ocupe de autostrada Iași - Tg. Mureș, chiar daca autostrăzile erau in curtea lui Dan Șova, la 

Departamentul Marilor Proiecte. 

19 februarie 2013 - Dan Șova se încăpățânează să contrazică realitatea. Șova susținea ca autostrada nu 

poate fi realizata prin fonduri europene, amestecând noțiunea de Coridoare pan-europene - care, deși 

nu sunt parte a planurilor europene oficiale, in viziunea sa sunt singurele finanțabile din fonduri 

europene - cu rețeaua TEN-T Core, rețea care reprezintă de fapt singura harta admisa de Comisia 

Europeana in planurile sale. 

3 decembrie 2013 - Dan Șova se prezinta in fata Parlamentului si propune o noua strategie de autostrăzi 

pe care le vede el prioritare pana in 2018. Strategia prezentata in Power-Point si denumita "Romania 

100" nu ia in calcul si ruta Târgu Mureș - Tg Neamț. 

23 decembrie 2013 - Guvernul trece proiectul autostrăzii Tg. Mureș - Iași înapoi de la Ministerul 

Transporturilor la departamentul condus de Dan Șova. 

2 iunie 2014 - Compania de Autostrăzi, aflata neoficial in subordinea lui Dan Șova, ministru la 

Transporturi la acel moment, scoate la licitație realizarea SF-ului pe cele trei sectoare ale autostrăzii: Tg 

Mureș - Ditrău, Ditrău - Tg. Neamț si tg. Neamț - Iași - Ungheni. Costul estimat? Intre 22,92 si 27,11 

milioane de euro. 

Vor urma nenumărate amânări a deschiderii ofertelor. 

4 februarie 2015 - După amânări succesive, ofertele depuse in cadrul licitațiilor sunt in sfârșit deschise: 

Tronsonul Târgu Mureș-Ditrău (valoare estimata 7,47 mil. euro): 

1. Asocierea AECOM INGENIERIA SRL - CONSITRANS SRL - SEARCH CORPORATION SRL - 22.713.614,42 

RON fără TVA  (5,10 mil. euro) 

2. Asocierea EGIS ROMANIA SA - EGIS INTERNATIONAL SA - SPECIALIST CONSULTING SRL - 22.934.661,00 

RON fără TVA  (5,16 mil. euro) 

3. Asocierea SPEA INGEGNERIA EUROPEA SA MILANO ITALIA SUCURSALA BUCURESTI - TECNIC 

CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL - 23.135.067,84 RON fără TVA  (5,2 mil. euro) 

4. Asocierea ANAS SPA - TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION SPA - GE GRANDA ENGINEERING SRL - SC 

EXPERT PROIECT 2002 SRL - 23.942.539,46 RON fără TVA (5,38 mil. euro) 

Tronsonul Ditrău-Târgu Neamț (valoarea estimata: 9,81 mil. euro): 

1. Asocierea SPEA INGEGNERIA EUROPEA SA MILANO ITALIA SUCURSALA BUCURESTI - TECNIC 

CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL - 28.652.764,20 RON fără TVA (6,44 mil. euro)    



 

2. Asocierea ANAS SPA - TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION SPA - GE GRANDA ENGINEERING SRL - SC 

EXPERT PROIECT 2002 SRL -  29.335.109,77 RON fără TVA (6,59 mil. euro)    

3. Asocierea EGIS ROMANIA SA - EGIS INTERNATIONAL SA - 32.280.039,00 RON fără TVA (7,25 mil. euro)     

4.  Asocierea SEARCH CORPORATION SRL - AECOM INGENIERIA SRL - CONSITRANS SRL - 36.530.415,63 

RON fără TVA (8,21 mil. euro) 

Tronsonul Târgu Neamț (Pașcani)-Iași-Ungheni (valoare estimata: 5,87 mil. euro) 

1. Asocierea SPEA INGEGNERIA EUROPEA SA MILANO ITALIA SUCURSALA BUCURESTI - TECNIC 

CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL - 17.400.763,00 RON fără TVA (3,91 mil euro) 

2. Asocierea AECOM INGENIERIA SRL - CONSITRANS SRL - SEARCH CORPORATION SRL - 17.904.605,09 

RON fără TVA (4,02 mil euro)    

3. Asocierea SPECIALIST CONSULTING SRL - EGIS ROMANIA SA - SC EGIS INTERNATIONAL SA - 

19.114.094,88 RON fără TVA (4,29 mil euro)     

4. Asocierea ANAS SPA - TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION SPA - GE GRANDA ENGINEERING SRL - SC 

EXPERT PROIECT 2002 SRL - 19.200.507,49 RON fără TVA (4,31 mil. euro)   

26 februarie 2015 - Apar primele informații din Strategia de Implementare a proiectelor din Master 

Planul General de Transport. Astfel, in scenariul recomandat din MPGT, Tg Neamț - Iași - Ungheni apare 

pe locul 3, in timp ce continuarea de la Tg Neamț la Tg. Mureș apare pe locul 9. 

Cu toate acestea, in documentul anexa care face prioritizarea proiectelor pentru Strategia de 

Implementare (document încă nefinal), Tg Neamț - Iași - Ungheni apare pe locul 4, iar TG Mureș - Tg 

Neamț apare pe locul 10. 

Aici detalii despre prioritizarea proiectelor din MPGT. 

8 mai 2015 - Varianta finală revizuita a Master Planului de Transport a fost retransmisa la Comisia 

Europeana. In acest document, autostrada de la Tg Mureș la Iași (Ungheni) apare in rândul priorităților, 

cu tronsonul din Moldova dintre Tg Neamț - Iași - Ungheni aflat pe lista de implementare in perioada 

2014 - 2020. Detalii aici. 

12 aprilie 2016 - Studiul de Fezabilitate si proiectare pentru autostrada A8, pe sectorul Tg Neamț - Iași - 

Ungheni va fi lansat in licitație publica in 2016, a anunțat într-un interviu acordat HotNews.ro șeful de la 

Autostrazi, Catalin Homor. 

8 septembrie 2016 -"Târgu Neamț - Iași - Ungheni, sectorul de autostrada dinspre nordul Moldovei va fi 

lansat in octombrie in licitație pentru SF, proiect tehnic si autorizație de construcție. Moldova va fi 



 

câștigătoarea acestei sesiuni. Nu exista nici un impediment sa lansam, ceva care sa nu tina de 

companie", a detaliat Homor într-un interviu pentru HotNews.ro 

5 octombrie 2016 - Compania de Drumuri reactivează contractul pentru revizuirea Studiului de 

Fezabilitate a autostrăzii Tg. Mureș - Ditrău, parte din autostrada spre Moldova, dar programata in 

Master Plan sa fie construita după 2023 

In data de 30.09.2016, contractul având ca obiect "Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada  

Târgu Mureș - Ditrău", semnat cu proiectantul Asocierea AECOM INGENIERIA S.R.L. - SC CONSITRANS 

SRL -  SEARCH CORPORATION SRL a fost suspendat.", a anunțat într-un comunicat CNADNR. 

"Reamintim ca in data de 20.05.2015 a fost semnat contractul de servicii in vederea revizuirii studiului 

de fezabilitate existent, contract ce ulterior a fost suspendat pe o perioada de 12 luni  din cauza lipsei 

sursei de finantare. Data estimata pentru emiterea ordinului de începere este 30.11.2016", anunța 

CNADNR. 

30.06.2017 – Ministrul  Transporturilor  Răzvan  Cuc – Guvernul   PSD +  ALDE  condus  de  Mihai  

Tudose, anunța  finalizarea  proiectului  de  execuție  al  autostrăzii  montane  Tg. Mureș – Ditrău – Tg. 

Neamț – Iași  - Ungheni, pana  la  sfârșitul  anului  2017. 

Surse  de  informare : 

1. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13131913-harta-interactiva-proiectarea-autostrăzii-Târgu-

Mureș-Iași-intarziata-obtinerea-acordului-mediu-costurile-foarte-ridicate-intre-11-60-miloane-euro.htm   

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrada_T%C3%A2rgu_Mure%C8%99-Ia%C8%99i   

3. http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_proiecte-19594554-autostrada-a8-Târgu-

Mureș-Iași-autostrada-care-urma-lege-moldova-vestul.htm 

4. http://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_proiecte-19594554-autostrada-a8-Târgu-

Mureș-Iași-autostrada-care-urma-lege-moldova-vestul.htm   

5. http://www.ziaruldeIași.ro/stiri/10-ani-de-esecuri-in-serie-autostrada-Iași-tg-Mureș-cea-mai-

proasta-abordare-din-romania-in-privinta-proiectelor-de-infrastructura--164215.html   

6. https://www.bing.com/search?q=http%3A%2F%2Fmonitorizari.hotnews.ro%2Fstiri-

infrastructura_proiecte-19594554-autostrada-a8-Târgu-Mureș-Iași-autostrada-care-urma-lege-moldova-

vestul.htm&form=EDGSPH&mkt=en-us&httpsmsn=1&refig=e4be066feeaa4526a021571e01226   

7. http://romanialibera.ro/politica/institutii/guvernul-dragnea-2--taxe-si-gafe-456948 

 

 




