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Lucian Bode: "Prin dialogul cu autorităţile locale deschidem noi şantiere de infrastructură,
iar la finalizarea lucrărilor vom reuşi să ne îndeplinim obiectivul nostru principal: să
dezvoltăm România şi să creştem nivelul de trai al tuturor românilor"
Ministrul Lucian Bode a avut astăzi, 16 decembrie 2020, la sediul Ministerului o
întrevedere de lucru cu preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca,
şi primarul municipiului Reşiţa, Ioan Popa.
La discuţii din partea Ministerului au fost prezenţi Felix Ardelean, director Direcţia
Generală Organismul Intermediar pentru Transport, Robert Dobre, director Direcţia
Investiţii şi Infrastructură, Ioan Pintea, director general CFR Infrastructură.
În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte ce ţin de proiectele de infrastructură feroviară
de interes naţional, regional şi turistic din Banat, încheierea unor protocoale de colaborare
între CFR Infrastructură şi autorităţile locale şi identificarea soluţiilor de finanţare pentru
obiectivele respective.
"În toată această perioadă, de când suntem la guvernare, am luat hotărârea de a muta
anumite decizii privind proiecte de infrastructură la nivel local. Încurajez Unităţile
Administrativ Teritoriale (UAT) să se implice în astfel de proiecte locale sau regionale.
Ştiu că aţi făcut paşi importanţi în privinţa proiectelor de infrastructură feroviară, din zona
administrativă a dumneavoastră. Mă refer aici la cele două proiecte: Berzovia-OraviţaAnina şi Timişoara-Voiteni-Reşiţa. Dezvoltarea unor astfel de proiecte de infrastructură
duce la o dezvoltare economică şi mai ales turistică într-o zonă extrem de pitorească şi
cu potenţial imens. Vorbesc aici de una dintre primele căi ferate din România, o cale
ferată montană cuprinsă şi în Master Planul General de Transport şi în Planul Investiţional
(secţiunea căi ferate turistice), Oraviţa-Anina.
Prin parteneriatul cu autorităţile locale putem identifica şi promova proiecte noi de
infrastructură care ajută cu adevărat comunităţile. De multe ori în dialogurile pe care le
am cu primarii sau preşedinţii de consilii judeţene am găsit soluţii mult mai bune şi pentru
care avem şi finanţarea corespunzătoare. Toate aceste informaţii ne ajută la prioritizarea
corespunzătoare a proiectelor, rezultatul final fiind dezvoltarea regiunilor respective.
Proiectele de infrastructură pe care le-am discutat astăzi veţi vedea că vor prinde contur
în perioada imediat următoare. Echipa mea din Minister a început deja lucru la o serie de
aspecte tehnice ce ţin de calendar şi finanţare, astfel încât lucrurile să se desfăşoare cu
rapiditate", a declarat ministrul Lucian Bode.
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