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Obiectul întrebării scrise: Înființarea rețelei de gaz în comuna Bălcăuți, județul Suceava 

 

În ultimii 30 de ani, România a evoluat foarte mult, reușind să treacă peste majoritatea 

reverberațiilor fostului regim comunist. Parcursul european al țării noastre a atras cu sine și 

fondurile necesare unei dezvoltări armonioase, drept dovadă, constatându-se o evoluție cursivă și 

vizibilă a României atât în domenii care țin de legislație, cât și în ceea ce privește bunăstarea 

cetățenilor. 

În ciuda potențialului de dezvoltare și a ajutorului pe care statutul de membru al Uniunii 

Europene ni-l oferă, am rămas imuabili la mai multe capitole prioritare, care încă ne împiedică 

integrarea deplină în rândul statelor europene dezvoltate.  

Un capitol important, la care încă ne aflăm pe ultimele locuri în UE, este cel al accesului 

populație la rețelele de gaze naturale. Conform unei declarații a premierului Ludovic Orban, din 

decembrie 2019, doar 33% din populația României este conectată la rețeaua de gaz.   

Procentul redus privind racordarea la rețeaua de gaz este insuficient pentru un stat, membru al 

Uniunii Europene, în anul 2020. Principala problemă, în acest sens, constă în dificultatea cu care 

autoritățile publice locale accesează fondurile necesare racordării localităților la principalele rețele 

de gaz. Această dificultate se datorează, în principal, lipsei de cunoștințe sau a unei comunicări 

deficitare cu organismele centrale responsabile.  
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O astfel de situație o regăsim în cazul comunei Bălcăuți din județul Suceava, comună în care 

trăiesc mulți etnici ucraineni și care încă nu este racordată la rețeaua de gaz. În acest sens, 

autoritățile locale din comuna Bălcăuți au depus un proiect pentru înființarea rețelei de gaz. Însă, 

spre dezamăgirea locuitorilor, până acum, nu se cunoaște stadiul evaluării proiectului.  

Având în vedere cele de mai sus, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi precizați, în scris, 

următoarele: 

1) Care este situația proiectului privind înființarea rețelei de gaz din comuna Bălcăuți? 

2) Ministerul pe care îl conduceți a luat în considerare simplificarea procedurilor de accesare 

și implementare a proiectelor de acest tip? 

     




