
Sova, ziua si promisiunea: Pe Pitesti-Ramnicu Valcea vom putea circula din 2018 si pe Ramnicu Valcea-Sibiu probabil din 2020-2021
Autostrada de la Pitești la Sibiu este o prioritate națională urmand ca, din 2018, să se poată circula de la
Pitești la Ramnicu Valcea, iar din 2020-2021 de la Ramnicu Valcea la Sibiu, a declarat joi, la Realitatea
TV, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine, Dan Șova.
  
  
  "Autostrada de la Pitești la Sibiu este o prioritate pentru Romania. Pe Pitești — Ramnicu Valcea vom
putea circula din 2018 și pe Ramnicu Valcea — Sibiu probabil din 2020-2021. 2014 este primul an din
noul exercițiu financiar al Uniunii Europene și este un an de pregătire. Pentru tot ce va fi finanțat in
2014-2020 JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions n.r) cere de la Bruxelles
să se facă noi tipuri de studii de fezabilitate. Nu se mai pot face studii de fezabilitate fără studii geo și
hidro. Mai mult decat atat, aceste studii nu mai sunt o simplă apreciere, cei care le fac trebuie să facă și
foraje in teritoriu. Pe vremea PDL s-a inceput o licitație la un studiu de fezabilitate anulată, reluată, apoi
iar anulată pentru că se ajunsese să coste studiul de fezabilitate la 28 milioane euro și era exagerat puțin.
Am intrat fără să avem absolut nimic pe Sibiu-Pitești din acest punct de vedere. Avand in vedere structura
de studiu de fezabilitate pe care o impune JASPERS, numai studiul de fezabilitate ține 24 de luni. iți
trebuie șase luni pentru organizarea licitației, stabilirea caștigătorului, cu tot cu contestație. Ajungi la 30
de luni. Urmează proiectul tehnic, ce ține intre 6 și 12 luni, asta inseamnă 40 de luni. Dacă impărțim la
numărul de luni dintr-un an vom constata că sunt trei ani și 4 luni cel mai rapid moment pană la care poți
da ordinul de incepere a construcției", a explicat Șova.
  
  Acesta a subliniat că pe tronsonul de autostradă Sibiu — Pitești trebuie luat totul de la zero.
  
  "Asta este situația, pentru că pe Sibiu-Pitești nu s-a făcut absolut nimic niciodată, din păcate, și trebuie
luat de la zero și făcut totul de la zero. Sunt prea tanăr in politică ca să am de gand să mint pe cineva.
Pană in 2018 se va circula pe cei 63 kilometri Pitești-Curtea de Argeș-Ramnicu Valcea, acesta este
traseul. Sunt 37 kilometri pană la Curtea de Argeș și 30 și ceva sau 20 și ceva de kilometri intre Curtea de
Argeș și Ramnicu Valcea. Asta e structura autostrăzii", a mai spus Dan Șova.
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