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BANII DE DRUMURI PENTRU  

BACĂU ŞI VRANCEA 
Câteva precizări privind alocările de fonduri în neregulă 

De câteva luni bune SAR a sesizat şi adus la cunoştinţa opiniei publice modul cel puţin curios în care 
Ministerul Transporturilor şi Construcţiilor (MTC) a gestionat Fondul Special al Drumurilor în perioada 
2001-2003. Mai precis, modul în care s-au alocat pe judeţe banii destinaţi întreţinerii drumurilor judeţene 
şi comunale, precum şi acele fonduri date direct municipiilor. Fig. 1 pe verso arată clar că două judeţe 
au fost marile câştigătoare ale acestei distribuţii: Bacău şi Vrancea. Intâmplător, acestea sunt chiar 
judeţele în care au fost aleşi pentru parlament cei care gestionează Fondul: secretarul de stat Sergiu 
Sechelariu şi, respectiv, ministrul Miron Mitrea. Datele sunt certe, fiind furnizate chiar de MTC.  
Aceasta nu este însă doar o problemă de moralitate – deşi etica poate fi evident invocată în acest caz. Ci 
este în primul rând una de legalitate. In opinia noastră, aşa cum am mai spus, cei care au decis aceste 
alocări financiare s-au abătut de la cadrul legal pe care ei înşişi l-au stabilit. Mai precis, de la Legea 
118/1996, amendată de Ordonanţa 3/2003, plus Norma 3705/2001 a Ministerului Lucrărilor Publice, al 
cărui conţinut e preluat în Anexa la normă AX 1250603 publicată în Monitorul Oficial 450bis din 25 
iunie 2003.  
Pe scurt, aceste acte normative precizează că alocarea de fonduri pentru drumuri judeţene şi comunale se 
face "în funcţie de starea tehnică a reţelei, volumul traficului şi lungimea reţelei, folosind următoarele elemente: 

l = lungimea drumurilor pe raza judeţului 
mza = media zilnică anuală (vehicul etalon/24h) pe judeţ 
L = lungimea totală a drumurilor locale în Romania 
K1 = l * mza/L * MZA 
K   = K1 * K2 
VPD = media zilnică anuală pe drumuri locale în Romania 

 K2 = coeficient de stare tehnică a reţelei şi urgenţei stabilite pe judeţe"   

După cum se vede, avem de-a face cu o formulă de alocare cu criterii tehnice obiective, ne-negociabile, 
care trebuie aplicată ca atare. Explicaţiile improvizate şi care se schimbă de la o zi la alta furnizate de 
conducerea MTC şi alţi lideri PSD (că fondurile au fost date pe bază de "patriotism local"; că s-ar fi 
distribuit "pe bază de proiecte"; că unele judeţe "n-au solicitat bani") sunt evident pe alăturea cu legea.  

IN ACESTE CONDIŢII, OPINIA PUBLICĂ, PRESA ŞI SOCIETATEA CIVILĂ AŞTEAPTĂ CU MARE INTERES: 

• O poziţie oficială a conducerii MTC privind alocările financiare din Fig. 1, însoţită eventual de 
documentaţia tehnică dacă ea există, pentru a curma actuala avalanşă de explicaţii orale 
contradictorii.  

• Rezultatele controlului Curţii de Conturi la Ministerul Transporturilor şi Construcţiilor, care să 
precizeze dacă alocările de fonduri discutate aici ce favorizează judeţele Bacău şi Vrancea pot fi 
considerate abuz în serviciu, iar dacă da, în sarcina cui se poate reţine aceasta. Eventualele 
demisii/demiteri ale celor responsabili sunt necesare, dar nu suficiente în acest caz. Iar non-
acţiunea organelor de control este inacceptabilă. 

• Precizări din partea domnului Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, cu privire 
la implicarea sa (în ce calitate, d-lui fiind în Comisia de Integrare Europeană?) în distribuirea 
banilor din Fondul de Drumuri, prin abatere de la actele normative amintite mai sus. Dacă 
declaraţia sa de mai jos se confirmă, ea aduce a autodenunţ privind traficul de influenţă. 
"A ajuns să ni se reproşeze nouă, băcăoanilor care conducem, faptul că aducem bani de investiţii la 
Bacău. La Iaşi toată lumea îl înjură pe Hrebenciuc că to i banii  duce la Bacău (...) Trebuie să
în elegem că nu este lucru de ruşine. Dacă m-au trimis băcăoanii la Bucureşti prin vot, care este 
rolul meu? Nu acela de a aduce bani la Bacău? (...) Celor din alte jude e le-am spus întotdeauna că, 
atunci când vor avea voturile PSD care sunt la Bacău, atunci să ceară bani" (post de televiziune 
Bacău, citat în Evenimentul Zilei, luni 21 iunie 2004).  
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Fig. 1. Bani pentru drumuri judetene si locale, transferuri de la 
Ministerul Transporturilor, 2001-2003; Total = aprox 190 mil USD
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