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Hamarosan visszatérhetnek a 
munkagépek az észak-erdélyi 
autópálya Maros megyei szü-
neteltetett szakaszára, miután 
lehetővé vált, hogy az állam 
közvetlenül fi zessen az alvállal-
kozóknak. 

 » SIMON VIRÁG

L ehetővé tette a kormány, hogy 
ne az eladósodott fővállalkozó-
nak, hanem a tulajdonképpeni 

munkát végző alvállalkozóknak fi -
zessen a közúti infrastruktúrát ke-
zelő országos társaság (CNAIR) az 
elvégzett munkáért, így hamarosan 
visszatérhetnek a munkagépek a 
Maroskece és Aranyosgyéres közötti, 
16 kilométeres autópálya-szakaszra. 
Mint ismeretes, a Marosvásárhelyt 
Kolozsvárral és Nagyváraddal össze-

kötő autópálya Maros megyei szaka-
szán az eddigi legnagyobb gondot a 
Maroskece–Aranyosgyéres-szakasz 
jelentette. Itt a Straco cég nyerte 
meg a kivitelezést, de közben jogi 
felszámolás alá került, és emiatt a 
munkálatok sokat késtek. Az eredeti 
szerződés szerint a maroskecei cso-
mópontnak és a pályaszakasznak 
már 2018-ban készen kellett volna 
lennie. Lucian Bode idén januárban 
Nyárádtőn találkozott a Straco cég 
és az alvállalkozók képviselőivel. 
Akkor több alvállalkozó elmondta, 
hogy bár elvégezte a bevállalt mun-
kát, a Straco cég nem fi zetett. Az 
történt ugyanis, hogy a minisztéri-
um hiába fi zette ki a Stracónak az 
elvégzett munkálatok ellenértékét, 
az nem törlesztette az alvállalko-
zókkal szembeni tartozását. Akkor a 
károsultak azt kérték, hogy a CNAIR 
ne a fővállalkozónak, hanem nekik 
fi zessen, másképp nem folytatják a 

RENDEZŐDÖTT A PATTHELYZET, VISSZATÉRHETNEK A GÉPEK AZ ÉSZAK-ERDÉLYI AUTÓPÁLYÁRA

Folytatódhat a sztrádaépítés

Ha újraindul a munka, jövő nyárra elkészülhet a Maroskece és Aranyosgyéres közötti szakasz
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munkát. Akkor Bode azt nyilatkoz-
ta, hogy erre nincs lehetőség.

Közben a munkálatok nagy ütem-
ben zajlottak a Radnót–Maroske-
ce közötti szakaszon, és félő volt, 
hogy nem lehet majd átadni ezt a 
részt a maroskecei csomópont nél-
kül. Ekkor a közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság átvállalta 
a csomópont megépítését, ezért 
lehetett átadni a Radnót–Maroske-
ce-pályaszakaszt. Az átadáson Lu-
cian Bode megfenyegette a Stracót, 
hogy ha jövő nyárig nem fejezi be 
az Aranyosgyéresig tartó szakaszt, 
felbontják vele a szerződést, és más 
cégnek adják. A miniszteri fenyege-
tés hatására nagy lendülettel kezd-
tek dolgozni az alvállalkozók az em-
lített pályaszakaszon.

Ám október közepén a Pro Infra-
struktúra Egyesület arról számolt 
be, hogy a munkagépek elvonultak 
a pályaszakaszról, mert a Straco 
nem fi zette ki az alvállalkozókat.  
Jelenleg a munkálatok mintegy 40 
százaléka van meg.

Cristian Chirteș nemzeti liberális 
párti (PNL) parlamenti képviselő 
viszont a napokban a közösségi ol-
dalán számolt be arról, hogy a köz-
lekedésügyi miniszter megtalálta 
a megoldást a munkálatok folyta-
tására. Mint írta,  a szaktárca en-
gedélyt kapott arra, hogy ezután 
az alvállalkozóknak fi zessen az el-
végzett munkálatokért. Chirteș sze-
rint így minden esély megvan arra, 
hogy az alvállalkozók visszatérje-
nek a munkatelepre, és nyárig el-
készüljön az említett pályaszakasz. 
Ezt Lucian Bode is megerősítette, 
amikor a minap úgy nyilatkozott, 
hogy minden akadály elhárult az 
alvállalkozók kifi zetésének útjá-
ból. Megismételte, hogy ha júliusig 
nem végzi el a munkát, szerződést 
bontanak a Stracóval. 

 » Lucian Bode 
közlekedési 
miniszter megis-
mételte, hogy ha 
júliusig nem végzi 
el a munkát, szer-
ződést bontanak 
a Stracóval. 

 » RÖVIDEN

Büdzsékiigazítás: maradnak 
a prioritások
Költségvetés-kiigazítást készít elő 
a pénzügyminisztérium, várha-
tóan november második hetében 
készen lesz a tervezet – jelentette 
be Florin Cîţu tárcavezető. „A 
célkitűzés az augusztusban beje-
lentett defi cit szinten tartása, az 
állami büdzsé bevételeit fi gye-
lembe véve bízunk abban, hogy 
ez sikerül” – mondta a pénzügy-
miniszter, leszögezve, hogy idén 
az egészségügy, a beruházások 
és Románia pénzügyi független-
ségének biztosítása képezték 
a prioritásokat, és ez továbbra 
sem fog változni. „Ezek voltak 
a prioritások, ezekből indulnak 
ki a 2021-re, illetve a következő 
évekre – egészen 2024-ig – terve-
zett forgatókönyvek. A beruhá-
zások tovább nőttek októberben. 
Továbbra is az a helyzet, hogy az 
utóbbi 10 év legnagyobb mértékű 
beruházását jegyezzük” – emlí-
tette meg Florin Cîţu. Hozzátette, 
úgy véli, hamarosan nagyobb 
lesz a beruházások mértéke, 
mint amit 2018-ban egész évben 
regisztráltak.
 
Vizsgálják, mennyi áramot 
állít elő Románia
A villanyáramot előállító románi-
ai erőművek beépített összkapa-
citása 20 579 megawattot (MW) 
tett ki október utolsó napján 
– közölte az Országos Energi-
aszabályozó Hatóság (ANRE), 
amely átfogó vizsgálatot indított 
annak a megállapítására, hogy a 
létező erőművek mennyi energiát 
képesek ténylegesen előállíta-
ni. Az ANRE összesítése szerint 
a romániai erőműrendszerben 
a vízi erőművek részesedése a 
legnagyobb. A vízi erőművek 
beépített összteljesítménye 6643 
megawatt, és közel harmadrészét 
(32,3 százalékát) teszi ki a ro-
mániai villanyáram-termelési 
kapacitásnak. A szénerőművek 
4787 MW (23,3 százalék), a gáz-
tüzelésű erőművek 3212 MW (15,6 
százalék), a szélerőművek 3003 
MW (14,6 százalék) az atom-
erőmű 1413 MW (6,9 százalék), a 
naperőművek 1383 (6,7 százalék) 
a biomassza-erőművek pedig 106 
MW (0,5 százalék) előállítására 
képesek. Az összeírás az egyéb 
kategóriába sorolta a biogáz 
égetéséből elérhető 20,4 MW 
teljesítményt, a szemét égetésé-
ből nyerhető 6 MW teljesítményt, 
és a visszamaradó hőből nyer-
hető 4,1 MW teljesítményt. Az 
Agerpres hírügynökség felidézte: 
az ANRE-nél folyamatban van 
a ténylegesen működő áram-
termelő kapacitások felmérése 
is. Dumitru Chiriţă, a hatóság 
vezetője tavaly augusztusban azt 
nyilatkozta, hogy nagy szakadék 
tátong az erőművek beépített tel-
jesítménye és az ország tényleges 
áramtermelő képessége között.

 1 euró       4,8672
1 dollár      4,1637
 1 svájci frank 4,5582
1 font sterling 5,4071
100 forint 1,3415

Valutaváltó

 » ISZLAI KATALIN

A világjárvány a korábban meg-
szokott mindennapok számos 

területét alakította át, így a munka-
végzést és az oktatást is, amelyek 
mindegyre az online térbe költöznek 
át. Ehhez megfelelő digitális eszkö-
zökre van szükség, ami jól észlelhető 
az illető eszközök piaci forgalmán: 
az Európai Unió statisztikai hivata-
la, az Eurostat friss elemzése szerint 
az Unióba behozott laptopok száma 
minden eddigi rekordot megdöntött 
már áprilisban. Mint a felmérésben 
részletezték, a korábbi években 
mindig novemberben tetőzött az 
uniós laptopimport az év végi vá-
sárlási láznak köszönhetően, idén 
azonban már áprilisban olyan ma-
gas értéket jegyeztek, mint soha 
korábban. A legnagyobb beszállí-
tó Kína volt, onnan származott az 
Unión kívülről behozott eszközök 
90 százaléka (4,4 milliárd euró 
értékben). A tagországok között 
ugyanakkor jelentős különbségek 
figyelhetők meg. A legnagyobb for-

galmat lebonyolító Romániában ja-
nuár és július között 38 százalékkal 
emelkedett a külföldről behozott 
laptopok száma a tavalyi év hason-
ló időszakához képest. Második 
helyen Dánia áll 35 százalékos nö-
vekedéssel, majd Szlovákia követ-
kezik 27 százalékkal. Magyarorszá-
gon 12 százalékot jegyeztek, a lista 
végén szereplő Észtország viszont 
0,3 százalékos csökkenést mutat.

„A digitális eszközök, így a lap-
topok iránti kereslet megugrása 
várható volt a világjárvány okozta 
átalakulások miatt” – mutatott rá 
megkeresésünkre Szabó Árpád köz-
gazdász. Mivel sok gyerek online 
oktatásban vesz részt, illetve számos 
munkavállaló otthonról dolgozik, 
egy családnak több laptopra van 
szüksége. Többgyerekes apaként sa-
ját példáját említette. „Még az óvo-
dás kislányomnak is vannak online 
órái, tehát a három gyereknek egy 
időben kell követnie az internetes 
tananyagot, emellett pedig jómagam 
is órákat tartok, tehát tulajdonkép-
pen négy laptopra és négy szobára 

lenne szükségünk. Persze nincs eny-
nyi, és rengeteg család küszködik je-
lenleg ezzel a problémával” – hang-
súlyozta Szabó Árpád.

Hozzátette: az online oktatás esz-
közbeszerzésre, az otthoni munka-
végzés pedig a géppark megújítására 
kényszerítette a lakosságot, mivel a 
gördülékeny munkavégzéshez meg-
felelő eszközre van szükség. Emel-
lett a szakember szerint az is hozzá-
járult ahhoz, hogy Romániában nőtt 
meg legnagyobb mértékben a lapto-
pok száma, hogy itt volt korábban a 
legkevesebb. „A többi tagországban 
magasabb volt az életszínvonal, 
szinte minden család rendelkezett 
már laptoppal, ezért értelemszerű-
en kevesebbet kellett beszerezniük. 
Romániában jóval gyengébb volt az 
ellátottság, az elmaradás pótlására 
pedig több eszközre volt szükség, 
így hangsúlyosabb lett a növekedés 
is” –jegyezte meg a közgazdász, aki 
arra is kitért, hogy mindezek mellett 
a szegényebb sorsú gyerekek számá-
ra kiírt eszközbeszerzési támogatá-
sok is befolyásolták a számokat.

Felpörgette a laptopeladásokat a koronavírus-járvány

 » „ A többi tag-
országban maga-
sabb volt az élet-
színvonal, szinte 
minden család 
rendelkezett már 
laptoppal, ezért 
értelemszerűen 
kevesebbet kellett 
beszerezniük.”




