pag. 10-11 I exclusiv

Interviu cu Liliana Ganga-Rostea

„Departe de casă, până
şi defectele par virtuţi”

săptămânal independent de investigaţii

Nr. 18 (615) Joi, 18 mai 2017

www.zdg.md

preţ 5 lei

Miliardele din drumuri
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În ultimii 7 ani, firme afiliate unor foşti sau actuali funcţionari
au câştigat cele mai mari contracte de reabilitare a drumurilor
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ompania familiei directorului
general al Agenției Relații Funciare și Cadastru a obținut, în ultimii
ani, peste 10% din toate contractele
de construcție sau renovare a drumurilor din R. Moldova. În conturile firmei au intrat 740 milioane de
lei din totalul celor 6,38 miliarde
alocate în ultimii 7 ani din fondul
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rutier și din surse externe. De fapt,
practic toate companiile care s-au
aflat în topul contractelor cu statul
pentru reparația drumurilor au avut
sau au în spate legături cu actuali
sau foști funcționari sau politicieni.
Șase companii au încasat 55% din
cele 3,7 miliarde de lei alocate din
fondul rutier în 2010-2016 și 1/3 din

banii care au venit în acest domeniu în ultimii 7 ani. Aceste firme au
obținut și alte zeci sau chiar sute de
milioane de lei după ce au subcontractat lucrări câștigate de companii internaționale, bani care nu pot
fi contabilizați, informația despre
subcontractanți nefiind publică.
ZdG a solicitat și a primit de la

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) o
informație amplă despre contractele semnate de autoritățile publice centrale și firme private pentru
reparația și reabilitarea drumurilor
aflate în gestiunea MTID, în perioada 2010-2016. Din răspunsul
autorităților aflăm că, în ultimii 7

ani, au fost semnate circa 286 de
contracte de consultanță sau pentru
reparația și reabilitarea drumurilor
naționale, raionale sau locale, în valoare totală de 6,38 de miliarde de
lei, bani care deja au fost transferați
în conturile agenților economici
care au câștigat licitații pentru efectuarea lucrărilor.
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