
Septembrie 2015

CirCulația Cu viteză a mașinilor de mare tonaj 
pe r 34 Creează greutăți pentru oameni

1 496 
gospodării 

în zona afectată

938 
case cu fisuri

2,374 
milioane lei 

pagube estimate

3 260 
copii aflați zilnic  

în pericol

52 
victime ale  

accidentelor rutiere

656 
plângeri de la cetățeni

ION MANOLE:
Când trec mașinile mari 
te cutremură cu tot cu pat, 
chiar și dacă trec aceste 
mașini să treacă cu  viteză 
mică. Politiștii nici nu-i 
opresc pe ei, doar pe cei cu 
mașini mici. S-a stricat casa, 
am băgat 36 saci de ciment 
și armatură, nu știm ce să 
mai facem.

Din motiv că problema devine din ce în ce mai gravă și oamenii 
se plâng zilnic către primării, primarii din Crihana Veche, 
Văleni, Colibași, Slobozia Mare, Brânza, Giurgiulești și Cîșlița 
Prut vor să contribuie la soluționarea acestei probleme. Problema 
poate fi soluționată doar prin dialog cu autoritățile. 

Partenerii care pot participa la indentificarea soluțiilor sunt Inspectoratul 
de Poliție Cahul, Consiliul Raional Cahul, Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și a 
Construcțiilor.

La solicitarea grupului de inițiativă, la 24 iulie 2015 în s. Colibași, r. Cahul, 
a avut loc prima ședință de lucru cu autoritățile centrale și raionale. 
S-au discutat soluțiile pe termen scurt, mediu și lung privind problema 
traficului intens pe R34. În septembrie 2015 grupul de inițiativă a primit 
un plan de acțiuni, semnat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul 
Transportului și Infrastructurii Drumurilor. În continuare grupul va 
menține comunicarea cu autoritățile centrale și raionale.



LUNCA PRUTULUI
NOUTĂȚI DIN

„Pune Umărul” este o iniţiativă civică ce ajută cetăţenii să soluţioneze problemele locale cu forţe proprii.

PUNE PE pagina noastră Inițiativa „Pune Umărul”

Inițiativa ”Pune Umărul” beneficiază de asistență din partea Institutului Național Democratic pentru Relații Internaționale în Moldova (NDI). 
Pentru contact: asusarenco@ndi.org
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ColiBași

CONSTANTIN 
SAGHIN, localnic:

Se simte cum zguduie 
casele, dar cel mai tare mă 
deranjează că aceste mașini 
strică drumurile și trebuie să 
îmi repar mașina, personal 
am văzut cum au apărut 
crăpături în asfalt după ce a 
trecut o asemenea mașină.

CASE 
CU 

FISURI

107

6 450-500 5,6 km

387 450 48 6

2
mii lei pagube 

estimate
traseu R 34

în limitele satului
victime ale 

accidentelor rutiere 
pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

de plângeri de la 
cetăţeni

Autoritățile Publice Centrale 
au promis că odată cu finisarea 
construcției drumului internațional 
Chișinău-Giurgiulești fluxul de 
transport va fi direcționat pe acest 
traseu. Din surse mass-media, 
unde se face trimitere la declarația 
Ministerul Transporturilor, în anul 
2015 urmează să fie organizată o 
licitație pentru executarea lucrărilor 
de reparație la drumul R 34.
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VASILE
ȘI TATIANA 
PATRICHI, localnici:

Tremură casa, crapă podul și 
pereții, acum am pus tapete 
ca să le astupăm. Eu știu încă 
o sută de oameni care sunt 
indignați de asta. Au curățit 
Prutul și spuneau că va ajuta, 
că vor trece mai puține mașini.

CASE 
CU 

FISURI

110

0 270 4,95 km

152 520 10 2

2
mii lei pagube 

estimate
traseu R 34

în limitele satului
victime ale 

accidentelor rutiere 
pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

de plângeri de la 
cetăţeni
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ANATOLIE
PINTILIE, localnic:

Ne zguduie tare, cred că trec 
cu 100 la oră. Soţia le numără 
și trec câte 10 la rând. Îmi 
sperie copiii, ei uneori plâng 
pentru că cred că va intra 
mașina în casă, atât de mare e 
zgomotul.

văleni

CASE 
CU 

FISURI

204

15

260

5,7 km

240 385

4 500

3

0

plângeri 
de la cetăţeni

traseu R 34
în limitele satului

victime ale 
accidentelor rutiere 

pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

lei cheltuiţi pentru 
ajutoare materiale 
acordate  pentru 
reparaţia caselor
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VASILE CĂPĂŢÎNĂ,  
localnic:

Îmi distruge casa și nu pot dormi din 
cauza zdruncinăturilor, mai ales acum 
când drumul este stricat. Mai astup 
singur gropile ca să nu dea mașinile 
mari în ele, pentru că trec cu 70 la oră
și când nimeresc în aceste gropi e 
groaznic.

IONELA 
SPOITARU, 
localnică:

Casa mai avea o cameră, 
însă am fost nevoiți să o 
dărâmăm, acum începe și 
următoarea cameră să se 
distrugă.

BrÎnza

CASE 
CU 

FISURI

124

7 700 2,8 km

240 294 23 6

2
mii lei pagube 

estimate
traseu R 34

în limitele satului
victime ale 

accidentelor rutiere 
pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

de plângeri
de la cetăţeni
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În 2008 comisia din cadrul 
instituției de resort a investigat 
situația în localitate și a spus că 

toate casele amplasate pe marginea 
acestor artere nu sunt construite 
conform normelor în construcții.

VIORICA 
BUZDUGAN, 
localnică:

Avem cutremur în fiecare 
oră, mi-e frică să las copiii 
să traverseze drumul, o să 
punem semafor în poartă. 
Nu demult am reparat casa 
și iarăși au apărut fisuri.

SloBozia mare

CASE 
CU 

FISURI

250

16 7,5 km

320 920 200 10

3
traseu R 34

în limitele satului
victime ale 

accidentelor rutiere 
pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

de plângeri
de la cetăţeni
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EUGENIA 
NECULESEANU, 
localnică:

Se zguduie casa, mi-a crăpat 
fântâna. Ar trebui să îi mute 
să treacă prin altă parte. Mai 
ales noaptea trec câte 5-6 
mașini la rând.

De fiecare dată când era înaintat 
un demers, Autoritățile Publice 

Centrale promiteau că problema va 
fi rezolvată până la sfârșitul anului. 

Dar, cu părere de rău, deși au 
trecut mulți ani, problema nu a fost 

soluționată.

GIURGIULEȘTI

CASE 
CU 

FISURI

73

5 600-700 3 km

87 540 80 5

4
mii lei pagube 

estimate
traseu R 34

în limitele satului
victime ale 

accidentelor rutiere 
pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt 
folosite de pietoni 
pentru traversare, 

dar nu sunt 
amenajate

de copii aflaţi zilnic 
în pericol  

(care traversează  
R 34 în drum spre 
 şi dinspre şcoală)

de plângeri
de la cetăţeni



VERONICA VANCEA, 
localnică:

Ne deranjează gălăgia și faptul că se 
zdruncină casele, nu ai pe unde să 
mergi, doar pe gard... Mi-a intrat și 
mie și la mai mulți vecini cu mașina  
în gard.
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Dacă doriți să vă alăturați inițiativei noastre sau aveți careva sugestii, contactați-ne:
Rodica CUCEREANU, lider al grupului de inițiativă, 067 327 377;

Oleg IVANCIOGLO, secretar al grupului de inițiativă, 060 599 921.

Camionul care s-a răsturnat într-o curte din localitatea Cîșlița Prut, iulie 2014

În 2011,  Ministerul Transporturilor ne-a promis că până la sfârșitul 
anului 2012 va reconstrui o porţiune de 350 m de drum în zona aferentă 
căii ferate, promisiunea nu a fost realizată.

De asemenea au fost construite 3 case noi pentru cei care au gospodă-
riile în zona aferentă drumului și căii ferate pentru a lărgi drumul, însă 
până la moment casele nu au fost date în exploatare.

CÎȘLIȚA PRUT

CASE 
CU 

FISURI

70

3 200 3,5 km

70 6

2
mii lei pagube 

estimate
traseu R 34

în limitele satului
victime ale acciden-
telor rutiere pe R 34

de gospodării
în zona afectată

indicatoare de 
limitare a vitezei

locuri care sunt folosi- 
te de pietoni pentru 

traversare, dar nu sunt 
amenajate

151
de copii aflaţi zilnic 

în pericol (care 
traversează R 34 în drum 

spre şi dinspre şcoală)

35
de plângeri

de la cetăţeni

Dorim soluţionarea problemei. Suntem gata să 
cooperăm pentru un plan de acţiuni concret și corect.


