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Î N T R E B A R E 
 

Adresată: Domnului Lucian Nicolae BODE 
Ministru 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 
 

Obiectul: Situația extrem de îngrijorătoare pe șantierul Autostrăzii A3 
Transilvania între Chețani și CâmpiaTurzii. 
 

 
 
Stimate domnule ministru, 
 
 
Am fost sesizat la biroul parlamentar de Asociația Pro Infrastructura cu privire la o situație 
extrem de îngrijorătoare pe șantierul Autostrăzii A3 Transilvania între Chețani și Câmpia Turzii. 
 
Astfel, constructorul Straco este cvasi-inexistent, iar subcontractorii neplătiți au plecat sau sunt 
pe cale să o facă.1  
 
După deschiderea nodului rutier de la Chețani, cei de la Straco au dispărut aproape în totalitate 
din șantier, iar subcontractorul pe partea de structuri Baxcom nu a fost plătit pentru lucrările 
executate și a părăsit lucrarea.  
 
În prezent doar subcontractorul pe partea de terasamente Marcotim mai este mobilizat, însă în 
lipsa plăților și a aprovizionării cu materiale din partea Straco, în scurt timp va intra în 
incapacitate de a asigura consumabilele în șantier și de a plăti salarii sau taxe.  
 
Deși vremea este încă prielnică pentru protejarea cu asfalt, rigole sau casiuri a celor 4-5 km de 
terasamente finalizate de Marcotim, în lipsa unei minime implicări din partea antreprenorului 
aceste terasamente vor suferi degradări peste iarnă.  

                                                            
1  Filmarea aeriană cu jumătatea de lot pe care se lucrează între Hădăreni și Chețani se poate vedea la 
https://youtu.be/zJm4zQ4uxNo. 
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Asociația Pro Infrastructura consideră că este necesar ca, în conformitate cu prevederile legale, 
CNAIR să mobilizeze antreprenorul acestei lucrări și să introducă posibilitatea plății directe a 
subcontractorilor care duc greul șantierului. În caz contrar, în câteva săptămâni există condițiile 
ca șantierul să fie complet părăsit și companiile autohtone să fie în pragul falimentului. 
 
În acest sens, solicit verificarea și informarea oficială în privința stadiului lucrării pe 
respectivul tronson și a termenului de execuție. 
 
Solicit răspuns în scris. Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 




