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H I R D E T É S

A KÖZLEKEDÉSI MINISZTER SZERINT MANDÁTUMA VÉGÉN 350 KILOMÉTERNYI AUTÓPÁLYASZAKASZON ZAJLANAK MUNKÁLATOK

Még 45 kilométer sztrádát ígérnek erre az évre
Derűlátó Lucian Bode közle-
kedési miniszter, aki szerint 
az év végéig elérheti a 70 
kilométert az idén átadott 
romániai autópályák hossza.

 » BÁLINT ESZTER

A z év végéig további 45 ki-
lométer autópályát adhat-
nak át a forgalomnak – ve-

títette előre egy interjúban Lucian 
Bode közlekedésügyi miniszter. 
Három különböző autópálya né-
hány kilométeréből adódhat ösz-
sze ez a szám. 

A tárcavezető szerint nagy 
esély van arra, hogy az év vé-
géig átadják a forgalomnak a 
Szászsebes–Torda-autópálya 
1-es szakaszát, amely több mint 
95 százalékban van kész. „Bákó 
körgyűrűje, 17 kilométernyi au-
tópálya több mint 85 százalék-
ban készült el, szeretném, ha az 
év végéig átadnák. A Barcarozs-
nyó–Keresztényfalva-szakasz 
csaknem 90 százalékos, nagy 
az esély, hogy az év végéig elké-
szüljön. 45 kilométerről beszé-
lünk, ami az idén már átadott 
25 kilométerhez adódna hozzá” 
– nyilatkozta a Hotnews.ro-nak 
a közlekedési tárca vezetője.

Ami a Szászsebes–Torda-au-
tópálya 2-es szakaszát illeti, 
amiről szintén azt ígérték a 
hatóságok, hogy még idén el-
készül, Bode azt mondta, a 
szakaszt építő Aktor cég „nem 
tartotta be a szavát”. Hasonló a 
helyzet elmondása szerint Bu-

karest körgyűrűjével is, ebben 
az esetben 1 millió lejes bírságot 
is kiróttak már. 

A mandátuma végéhez köze-
ledve Lucian Bode mérleget is 
vont. Közölte: 150 kilométernyi 
építőtelepet vett át a különböző 
sztrádákon, a munkálatok érté-

ke elérte a 7,5 milliárd lejt. Úgy 
becsüli, hogy mandátuma végén 
350 kilométeren zajlanak majd 
munkálatok, amelyek értéke 18,8 
milliárd lejre rúg.

Mint ismeretes, idén mostaná-
ig megnyitották a forgalom előtt 
a magyar határ közelében futó 

Bihar–Bors-sztrádaszakaszt, va-
lamint az észak-erdélyi autópálya 
Radnót és Maroskece közötti sza-
kaszát, amelyek összesen nagy-
jából 25 kilométernyi új sztrádát 
jelentenek.

Amint arról korábban írtunk, 
a romániai út- és vasútépítéseket 
monitorozó Pro Infrastruktúra 
Egyesület januárban nagyjából 
ennyi hosszúságú sztrádát látott 
reálisan az idén kivitelezhetőnek, 
a legoptimistább forgatókönyvük 
pedig 64 kilométer autópálya 
átadását vetítette előre. Az egye-
sület januárban csak rendkívül 
szerencsés helyzetben tartotta 
lehetségesnek, hogy megépüljön 
az A1-es dél-erdélyi pályát és az 
A3-as észak-erdélyi pályát össze-
kötő A10-es pályának egy újabb, 
Szászsebes és Tövis közötti szaka-
sza, és az A7-es moldvai autópá-
lya Bákó melletti szakasza. Az az 
előrejelzésük, ami szerint 2020-
ban sem várható komolyabb 
előrelépés a Kárpátokat átszelő 
sztrádatervek kivitelezésében, 
máris beigazolódott. A szakértők 
által létrehozott egyesület azáltal 
szerzett hírnevet magának, hogy 
rendre megcáfolta a szállításügyi 
miniszterek túlzottan optimista 
bejelentéseit, és az idő mindig az 
egyesületet igazolta.
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Bejön a jóslat? Három autópályán is lát akkora előrelépést a miniszter, hogy az év végéig át lehessen adni




