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Mazilu (ARTRI):România are nevoie de o mega-strategie care sa acopere toate
planurile, sa existe o legatura între ele
România are nevoie de o mega-strategie care sa acopere toate planurile elaborate de catre autoritati,
deoarece strategiile gândite nu sunt legate între ele, a declarat, joi, în cadrul Bucharest Forum/Keystone
Projects, sub-secretarul general al Asociatiei Române pentru Transporturi Rutiere Internationale (ARTRI),
Daniel Mazilu.
'(...) în România avem o multitudine de strategii la fiecare minister. Avem un Masterplan pentru partea rutiera,
avem o strategie pentru armata sau pentru comert, însa problema este ca toate acestea nu sunt legate între ele, iar
asta e o uriasa problema. Avem Masterplanul pentru transportul rutier, dar nu avem o legatura cu strategie pentru
Logistica, cele doua domenii fiind în strânsa legatura. Prin urmare, trebuie sa avem o mega-strategie care sa
acopere planurile elaborate în România. În sfârsit, as dori sa subliniez o alta chestiune importanta, legata de
contracte. Au fost o serie de probleme cu aceste contracte în România, prin aparitia a numeroase contestatii.
Trebuie sa adoptam responsabilitatea strategica pentru viitorul României', a afirmat Mazilu.
Reprezentantul ARTRI a subliniat, pe de alta parte, ca s-au construit putine autostrazi în România, nu din lipsa de
bani sau de politici, ci din cauza fricii de a semna contractele aferente.
'Am aflat aseara de la ministrul Transporturilor ca avem, în sfârsit, o versiune actualizata a Masterplanului pentru
România, care va ajunge în Parlament pentru a primi votul final chiar în aceasta vara. E foarte important sa avem
acest punct de plecare. As dori sa subliniez trei puncte importante ale infrastructurii noastre. V-as reaminti ca, de-a
lungul istoriei, am construit foarte putine autostrazi, si asta s-a întâmplat pentru ca suntem dominati de frica. Nu
banii sau politicile au fost problemele. Trebuie sa trecem la un plan nou si la o mentalitate noua pentru a gândi în
termeni mai ampli. Trebuie sa depasim aceasta spaima, deoarece exista o frica de a semna niste contracte. E foarte
important ca oamenii din aceasta tara sa depaseasca aceasta frica si sa devina pragmatici, sa adopte o atitudine
curajoasa pentru viitor. Prin acest Masterplan trebuie sa avem 2.000 de kilometri de autostrada. Problema nu e
legata de Masterplan, ci de atitudinea noastra. Ne dorim ca România sa devina un centru modal, sa avem mai
multe autostrazi', a explicat Daniel Mazilu.
Reprezentanti ai institutiilor cu atributii în domeniile cheie de politici publice, ai mediului de afaceri, institutii
financiare internationale si de cercetare - inovare, alaturi de generatori de proiecte de dezvoltare urbana, participa
joi la editia Bucharest Forum/Keystone Projects, eveniment organizat de Institutul Aspen România.
Bucharest Forum / Keystone Projects face parte din seria de evenimente organizate de Institutul Aspen România,
la împlinirea a 10 ani de activitate. Initiativa sprijina crearea unei viziuni de dezvoltare pe termen lung a României
si procesele de elaborare a unor politici publice sustenabile si inovative. Evenimentul vizeaza proiectele capitale
pentru valorificarea pozitiei geografice a tarii si conectarea cu principalele coridoare de comert, transport si
energie din regiune si Europa, precum si dezvoltarea urbana si metropolitana.
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