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HATVAN KILOMÉTERREL BŐVÜLT ROMÁNIA AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATA, JÖVŐRE JOBB ÉVET VÁRNAK

Idén sem pörgött fel a sztrádaépítés
Nagyjából a várakozások-
nak megfelelően alakult 
idén az átadott autópá-
lya-kilométerek száma, 
ugyanakkor több szerződést 
is megkötöttek, így jövőre 
több sztráda vagy gyorsfor-
galmi út készülhet el.

 » BÁLINT ESZTER

V alamivel több, mint 60 
kilométerrel bővült idén 
Románia autópálya-há-

lózata, amivel az út- és vasút-
építéseket monitorozó Pro Inf-
rastruktúra Egyesület optimista 
forgatókönyve valósult meg. A 
szakemberek ugyanis az év elején 
úgy vélekedtek, hogy reálisan 23 
kilométer, különösen szerencsés 
helyzetben pedig 64 kilométer 
újonnan épült autópálya nyílhat 
meg 2020-ban Romániában.

Végül 60,6 kilométernyi sztrá-
daszakaszt adtak át idén a for-
galomnak, amivel az autópá-
lya-hálózat hossza elérte a 910,7 
kilométert. Idén készült el a 
Bihar és Bors közötti 5,3 kilomé-
teres, a Radnót és Maroskece kö-
zötti 18 kilométeres, valamint a 
Barcarozsnyó és Keresztényfalva 

közötti 6,3 kilométeres sztráda-
szakasz, átadták a forgalomnak 
a Szászsebes–Torda-autópálya 
egy 15 kilométeres szakaszát, 
valamint Bákó 16 kilométeres 
körgyűrűjét.

Eközben 155 kilométer új au-
tópálya vagy gyorsforgalmi út 
megépítésére írtak alá szerződést 
a bukaresti illetékesek a ver-

senytárgyalásokból győztesként 
kikerült kivitelezőkkel, így jelen 
pillanatban 313 kilométernyi asz-
faltcsíkra van aláírt szerződés, a 
legtöbb szakaszon pedig zajlanak 
a munkálatok.

A közúti infrastruktúrát keze-
lő vállalat vezetőinek a becslései 
szerint pedig ebből 86,4 kilomé-
tert már 2021-ben át is adhatnak a 

forgalomnak. Megépülhet továb-
bi 26,2 kilométer a Tordát Szász-
sebessel összekötő autópályából, 
elkészülhet a Maroskece és Ara-
nyosgyéres közötti 15,7 kilométe-
res, illetve a Marosvásárhely és 
Nyárádtő közötti 4,5 kilométeres 
szakasz, mint ahogy a Craiova és 
Pitești közötti gyorsforgalmi út 
egy 40 kilométeres szakasza is.

Tetemes pénzbírság
az eMagnak

Több mint 30 millió lejes, azaz 
mintegy 6,7 millió eurós bünte-

tést rótt ki a román Versenytanács 
az eMag.ro platformot működtető 
Dante International vállalatra, 
amiért az visszaélt a Marketplace 
típusú online közvetítő szolgálatok 
piacán meglévő erőfölényével. A 
Versenytanács 2017 végén indított 
vizsgálata nyomán fény derített 
arra, hogy a Dante International Rt. 
2013 januárja és 2019 júniusa között 
visszaélt erőfölényes helyzetével 
oly módon, hogy saját termékeit 
kedvezőbben pozicionálta és jele-
nítette meg a platformon a felületet 
értékesítésre használó partner-
cégek kínálatának rovására. A 
vállalat elismerte versenyellenes 
magatartását, így a kiszabott bírság 
összege csökkent. A verseny-
hivatal ugyanakkor a platform 
által alkalmazott algoritmusokkal 
kapcsolatos különféle intézkedések 
meghozatalára kötelezte a céget.  
Az eMag képviselői a téma kapcsán 
kiadott közleményükben leszöge-
zik, a vizsgálat egész idején együtt-
működtek a versenyhivatallal, és a 
Marketplace platform működésével 
kapcsolatos valamennyi adatot 
és információt a rendelkezésükre 
bocsátották. A bírság kifi zetése 
mellett a cég önkéntesen vállalta 
néhány olyan intézkedés foganato-
sítását, amelyek sokkal átláthatóbb 
szabályokat és algoritmusokat 
eredményeznek majd – hangsú-
lyozzák még a közleményben.    

Nagy csinnadrattával nyitották meg szeptemberben a Radnót és Maroskece közötti szakaszt




