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H I R D E T É S

ELKEZDŐDÖTT AZ ÉSZAK-ERDÉLYI AUTÓPÁLYA ÚJABB SZAKASZÁNAK MEGÉPÍTÉSE, A DÉL-ERDÉLYIN GONDOK VANNAK

A kormány 3000 kilométer sztrádáról álmodik
Miközben bejelentették, hogy meg-
kezdődtek az építési munkálatok 
az észak-erdélyi autópálya újabb 
szakaszán Maros megyében, arról 
is hírt kaptunk, hogy „becsúszott a 
domb” az épülő A10-es sztrádára. 
A közlekedési minisztérium opti-
mizmusa viszont töretlen: 2030-ig 
3000 kilométer autópálya és gyors-
forgalmi út megépítését ígéri.

 » BÁLINT ESZTER

A Strabag megkezdte az észak-erdélyi 
autópálya Marosvásárhely és Nyá-
rádtő közötti szakasza és a bekö-

tőút építését – közölte a Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR). 
Arról, hogy a hír igaz, videó is tanúskodik. 
Összesen egy 9,2 kilométeres aszfaltcsík-
ról van szó, amelyből 4,5 kilométer maga 
a sztráda, 4,7 kilométer pedig a bekötőút. 
Összesen kilenc híddal és felüljáróval 
terveznek, illetve két csomóponttal, ami 
összekapcsolja majd az épülő sztráda-
szakaszt a már meglévő úthálózattal. A 
szerződés értéke áfa nélkül 192,059 millió 
lej. A kivitelezőnek 18 hónap áll a rendel-
kezésére, majd 9 éves garanciát kell vál-
lalnia az elvégzett munkáért. Rossz hírek 
is érkeztek ugyanakkor a sztrá daépítők 
háza tájáról. Minden valószínűség szerint 
tovább fog csúszni az amúgy már kétéves 

késésben levő Szászsebes–Torda-autó-
pálya átadása, miután az elmúlt időszak 
heves esőzései nyomán becsúszott a dom-
boldal az épülő útra. A ZiarulUnirea.ro fel-
vételein jól látszik a kár mértéke.

Eközben a közlekedési minisztérium 
illetékesei – elődeikhez hasonlóan – mer-
nek nagyot álmodni. A 2020–2030-as idő-
szakra szóló, szerdán közzétett befektetési 
terv szerint tíz év alatt 3000 kilométerrel 

fog bővülni a romániai autópálya-hálózat. 
Ez évi 300 kilométert jelent, ami túlzot-
tan optimistának hat, miután az idei évre 
80 kilométerrel számolnak. És még ez 
is túlságosan derűlátónak bizonyulhat 
olyan körülmények között, hogy az idei 
első sztrádaszakasz a héten készült el, és 
az is alig több mint 5 kilométer.

A befektetési terv amúgy „abszolút pri-
oritásként” jelöli meg a Nagylak–Kons-

tanca-autópálya megépítését, Moldva és 
Munténia, illetve Erdély és Moldva össze-
kapcsolását autópályákkal vagy gyorsfor-
galmi utakkal, valamennyi megyeszék-
hely bekapcsolását a sztrádahálózatba, 
illetve a határon átmenő úthálózat fejlesz-
tését. A minisztérium számításai szerint 
a közúti infrastruktúra fejlesztésére 10 év 
alatt 36,93 milliárd eurós fi nanszírozásra 
lesz szükség.
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A határ a csillagos ég. Évi 300 kilométer autópályával számol a bukaresti közlekedési minisztérium




