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Indokolatlanul késleltette a 
munkálatokat a Brassó-Vidom-
bák nemzetközi repülőtér több 
fontos elemének megépítésével 
megbízott nagyszebeni cég, így 
a Brassó megyei önkormányzat 
a szerződésbontás mellett dön-
tött. A licit újbóli kiírása nyo-
mán viszont egyre valószínűbb, 
hogy már csak jövőre szállnak le 
az első repülők a rég várt légiki-
kötőben.

 » BÍRÓ BLANKA

B ár az év végére ígérték a 
Brassó-Vidombák nemzetközi 
repülőtér avatását, az való-

színű átcsúszik a jövő esztendőre, 
mert az építtető Brassó Megyei Tanács 
kénytelen volt felbontani a szerződést 
a nagyszebeni Constructii Rt. épít-
kezési céggel. A vállalat több fontos 
elem kivitelezésére kapott megbízást, 
ám a szerződésben foglaltakat két év 
alatt mindössze 11,7 százalékban va-
lósította meg. A Brassó megyei önkor-
mányzat erre hivatkozva felbontotta 
a megállapodást, és kénytelen volt új 
közbeszerzést kiírni. Annak a nyer-
tese viszont legalább hat hónapos 
újabb határidőt kap a kivitelezésre, 
így most már biztos, hogy késni fog 
a légikikötő beüzemelése. Bár a többi 
építkezés, melyeket más cégek végez-
nek, jó ütemben halad – az utastermi-
nál, a világítórendszer szinte teljesen 
készen van – már csak jövő  évre való-
színűsítik a reptér befejezését.

A Brassó megyei közgyűlés közle-
ményében arról tájékoztatott, hogy a 
valamivel több, mint 29 millió lejes 
munkálatra hétfőn kiírták a verseny-
tárgyalást, az ajánlatokat május 18-ig 
várják. A nyertes cégnek kell majd 
megépítenie az energetikai épületet, 
a beléptetőkapukat, gépkocsiparko-

lót, a bekötőutat az utasterminál és a 
103C megyei út között, a belső techni-
kai útvonalakat, a vízhálózatot, és a 
repülőtér belső hálózatát is meg kell 
valósítania.

A megyei tanács egy Facebook-be-
jegyzésben arra is kitér, több alka-
lommal fi gyelmeztették a vállalkozót, 
hogy eltér a szerződésben foglaltak-
tól, mégsem tartotta be a vállalásait 
és a határidőket, ezért döntöttek a 
szerződés felbontása mellett. A me-
gyei önkormányzat független szak-
értőket is megbízott a helyzet elem-
zésével, akik megállapították, hogy 
a szebeni cég megszegte a szerző-
désben foglaltakat, indokolatlanul 
késleltette a munkálatokat, tehát 
az önkormányzat jogosan döntött a 
szerződés felbontása mellett. Bár a 
szerződést már tavaly októberben 
felbontották, a kivitelező késleltette 
az átadást, így arra csak idén január-
ban került sor, azután tudták felmér-
ni, milyen arányban valósult meg az 
építkezés, és az alapján írhatták ki az 
új közbeszerzést.

Láncreakció
a szerződésbontás után
A hivatalos mérleg szerint a szebeni 
cég két év alatt a 33,9 millió lej értékű 
munkálat mindössze 11,7 százalékát 
végezte el, a késlekedés pedig bein-
dította a láncreakciót: hiába készül 
el az utasterminál, a jelzőrendszerek, 
ha azokat nem lehet az elektromos 
hálózatra csatlakoztatni, ugyanis 
nem készül el az energetikai épület. 

Adrian Veştea, a Brassó Megyei Ta-
nács elnöke elmondta, a szebeni cég 
2018-ban a második kiírásra nyerte 
meg a munkálatot, és bár a sajtóban 
voltak értesülések arról, hogy nem 
megbízható, nem volt semmilyen 
törvényes alap arra, hogy kizárják 
a jelentkezők közül, ne fogadják 
el az ajánlatát. A gondok azonban 
már a szerződéskötés után megkez-
dődtek, késtek a tervezéssel, így a 

munkakezdési parancsot csak 2019 
szeptemberében tudták kiadni. A 
cég azután sem tartotta a határidő-
ket, mindenféle kifogásokat talált, 
többek között a koronavírus-jár-
ványra is hivatkozva magyarázta a 
késlekedést. Ugyanez a szebeni cég 
különben az utasterminál építésére 
kiírt versenytárgyalást is megnyerte 
első körben, ám a fellebbezések után 
ezt a munkálatot mégis a bukaresti 
Bog’Art vállalatnak ítélték oda.  

Támadásba lendült a cég
Eközben a szebeni cég vezetője, As-
rian Homan a helyi sajtónak nyilat-
kozva azt mondta, a repülőtér 2025-
re sem lesz kész, „kampányfogás az 
egész projekt, Brassóban nincsenek 
szakemberek, akik átvegyék az elvég-
zett  összetett munkálatokat”. Azt is 
megfogalmazta, hogy rosszul válasz-
tották ki a létesítmény helyszínét, az 
nem fog tudni működni a légáram-
latok miatt. A brassói önkormányzat 
légből kapottnak, megalapozatlan-

MIUTÁN NEM HALADTAK A MUNKÁLATOK, A BRASSÓ MEGYEI KÖZGYŰLÉS KÉNYTELEN VOLT ÚJRA KIÍRNI A VERSENYTRÁGYALÁST

Szerződésbontás késlelteti a reptérépítést

Alakul, de idén nem készül el. A brassói reptér utasterminálja és világítórendszere már készen áll

Netpörgető home offi  ce. Tavaly 51 százalékkal nőtt a vezetékes internetforgalom Romániában
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nak, szakszerűtlennek, és rosszin-
dulatúnak nevezte a vádakat.  Ale-
xandru Anghel, a Brassó-Vidombák 
nemzetközi repülőtér projektkoor-
dinátora rámutatott, a munkálat, 
amelyet a szebeni cég felvállalt, 
nem bonyolultabb, mint egy családi 
ház megépítése, az elemeket párhu-
zamosan is lehetett volna építeni. 
Szakszerűtlennek nevezte a szebe-
ni vállalkozást, elmondása szerint 
gyakran változtak a cégvezetők, 
a munkapontok, az alvállalkozói-
kat sem fi zették rendesen. Abban 
a Brassó megyei közgyűlésnél is 
egyetértenek, hogy a szerződés-
bontás mindenképpen késlelteti a 
repülőtér befejezését, de úgy vélik, 
ezeket a munkálatokat egy komoly 
cég időben meg tudja csinálni, így 
abban bíznak, hogy a csúszás nem 
lesz hosszadalmas. Adrian Veş-
tea optimista: azt mondja, a többi 
szerződéssel nincsenek gondok, az 
utasterminál, a világítórendszer 90 
százalékban elkészült.

 »  A valamivel 
több, mint 29 
millió lejes mun-
kálatra az ajánla-
tokat május 18-ig 
várják. A nyertes 
cégnek kell majd 
megépítenie 
az energetikai 
épületet, a be-
léptetőkapukat, 
gépkocsiparko-
lót, a bekötőutat 
az utasterminál 
és a 103C megyei 
út között, a 
belső technikai 
útvonalakat, a 
vízhálózatot, és 
a repülőtér belső 
hálózatát is meg 
kell valósítania. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Romániában tavaly 51 százalékkal 
nőtt a vezetékes internetforgalom 

a 2019-es évhez képest, a növekedés 
négyszer nagyobb volt, mint 2019-ben 
az előző évhez képest – közölte MTI 
szerint Eduard Lovin, a román tele-
kommunikációs szakhatóság alelnöke 
csütörtökön. A 2020-as évre vonatkozó 
előzetes jelentés szerint a vezetékes in-
ternetforgalom tavaly meghaladta a 10 
ezer petabyte-ot.

A vezetékes internetkapcsolatok 
száma megkétszereződött a vizsgált 
időszakban és elérte az 5,7 milliót (eb-
ből 2 millió vidéken van), a forgalom-
növekedés viszont négyszer nagyobb 
volt, mint 2019-ben az előző évhez 
mérten. Ez utóbbi látványos növeke-
désnek az az oka, hogy a járvány miatt 
nagyon sokan otthonról dolgoztak.

 A lakosság számához viszonyítva 
a havi vezetékes internetforgalom el-
érte a 44 GB-ot, ami azt jelenti, hogy 
átlagban egy lakos 1,5 GB vezetékes 

internetet „fogyaszt” naponta. A mo-
bil internetforgalom szerényebben, 30 
százalékkal nőtt 2020-ban 2019-hez 

képest és elérte az 1100 petabyte-ot, 
ami azt jelenti, hogy a romániai inter-
netforgalom 90 százaléka a vezetékes 

hálózatban generálódott. A romániai-
ak havonta átlagban 4,9 GB mobil in-
ternetet fogyasztanak. A mobilinternet 
esetében a növekedési ütem 44 száza-
lékkal maradt el a 2019-estől, aminek 
oka az, hogy a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások követ-
keztében tavaly a fogyasztók kevésbé 
voltak mobilisak, így többnyire a veze-
tékes internetet használták a mobilin-
ternet helyett.

A statisztikai adatokból az is kide-
rült, hogy a vezetékes internetkapcso-
latok száma tavaly háromszor gyorsab-
ban nőtt vidéken, mint a városokban, 
hiszen a városokban 100 ezer új kap-
csolatot létesítettek, míg vidéken 300 
ezret. Romániában a vezetékes inter-
netkapcsolatok 80 százaléka lehetővé 
teszi a 100 Mbs sávszélességet, ami 
nemcsak az Európai Unióban, hanem 
a világon az egyik legnagyobb arány-
nak számít – mondta Eduard Lovin. 
Tavaly év végén a vidéki vezetékes in-
ternetkapcsolatok 65 százaléka biztosí-
tott 100 Mbs sávszélességet.

Nagyot lendített az otthoni munka a vezetékes internetforgalmon




