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Nem pörgött fel a sztrádaépítés
Mindössze hatvan kilométerrel bővült idén Románia autópálya-hálózata
• Nagyjából a várako-
zásoknak megfelelően 
alakult idén az átadott 
autópálya-kilométe-
rek száma, ugyanak-
kor több szerződést 
is megkötöttek, így 
jövőre több sztráda 
vagy gyorsforgalmi út 
készülhet el.

B Á L I N T  E S Z T E R

Valamivel több mint 60 kilo-
méterrel bővült idén Románia 
autópálya-hálózata, amivel az 

út- és vasútépítéseket monitorozó Pro 
Infrastruktúra Egyesület optimista 
forgatókönyve valósult meg. A szak-
emberek ugyanis az év elején úgy 
vélekedtek, hogy reálisan 23 kilomé-
ter, különösen szerencsés helyzetben 
pedig 64 kilométer újonnan épült 
autópálya nyílhat meg 2020-ban Ro-
mániában. Végül 60,6 kilométernyi 

sztrádaszakaszt adtak át idén a forga-
lomnak, amivel az autópálya-hálózat 
hossza elérte a 910,7 kilométert. Idén 
készült el a Bihar és Bors közötti 5,3 

kilométeres, a Radnót és Maroskece 
közötti 18 kilométeres, valamint a 
Barcarozsnyó és Keresztényfalva kö-
zötti 6,3 kilométeres sztrádaszakasz, 

átadták a forgalomnak a Szászsebes–
Torda autópálya egy 15 kilométeres 
szakaszát, valamint Bákó 16 kilomé-
teres körgyűrűjét.

Aláírt szerződések

Eközben 155 kilométer új autópálya 
vagy gyorsforgalmi út megépítésére 
írtak alá szerződést a bukaresti il-
letékesek a versenytárgyalásokból 
győztesként kikerült kivitelezők-
kel, így jelen pillanatban 313 kilo-
méternyi aszfaltcsíkra van aláírt 
szerződés, a legtöbb szakaszon pe-
dig zajlanak a munkálatok. 
A közúti infrastruktúrát 
kezelő vállalat vezetőinek 
becslései szerint pedig eb-
ből 86,4 kilométert már 
2021-ben át is adhatnak a 
forgalomnak. Megépülhet 
további 26,2 kilométer a Tordát 
Szászsebessel összekötő autópá-
lyából, elkészülhet a Maroskece és 
Aranyosgyéres közötti 15,7 kilomé-
teres, illetve a Marosvásárhely és 
Nyárádtő közötti 4,5 kilométeres 
szakasz, mint ahogy a Craiova és 
Pitești közötti gyorsforgalmi út egy 
40 kilométeres szakasza is.

Modern határátlépő. Idén készült el a Bihar 
és Bors közötti 5,3 kilométeres szakasz
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