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• Marosvásárhely 32 
darab Solaris Urbi-
no 12 electric típusú 
elektromos autóbusz-
szal gazdagodik jövő 
tavasz végéig. A váro-
si tömegközlekedésre 
szánt, mintegy 12 
méter hosszú, euró-
pai uniós forrásokból 
finanszírozott autó-
buszok beszerzésére 
már megkötötték a 
szerződést a kivá-
lasztott vállalattal, 
folyamatban van a 
töltőállomások ki-
építése, hisz anélkül 
nem lehet használni 
a tömegközlekedési 
járműveket.

H A J N A L  C S I L L A

A marosvásárhelyi tömeg-
közlekedés autóbuszparkja 
jelenleg 91 járműből áll. 

Ezekből húsz 2016-os gyártmányú, 
71 jármű azonban 15 évnél idősebb, 
ezért egy részük alkalmatlan arra, 
hogy megfelelő körülmények kö-
zött lehessen biztosítani velük a 
tömegközlekedést. Ezt oldaná meg 
az a három zöld projektnek szá-
mító autó buszbeszerzési eljárás, 
amelyek jelenleg folyamatban van-
nak Maros megye központjában. 
A projektek kiemelt célja a maros-
vásárhelyi közlekedés „zöldítése”, 
lehetőséget teremtve arra, hogy 

minél környezettudatosabb legyen 
a városi tömegközlekedés, és egyre 
kevesebb szén-dioxid-kibocsátás 
legyen a városban, az emberek 
életminőségének javítását is szol-
gálva.

Nyár elején érkezhetnek 
az elsők

Az egyik projekt 32 darab 12 méter 
hosszú autóbusz megvásárlását 
foglalja magában, ezen a kiíráson 
a lengyel Solaris Bus & Coach vál-
lalat nyert, a szerződés aláírása 

már júniusban megtörtént – tudtuk 
meg Portik Vilmostól, Marosvásár-
hely alpolgármesterétől. „Ezeknek 
a leszállítása meglátásom szerint 
jövő májusban, júniusban kezdőd-
het el, főleg azért, mert ha meg is 
érkeznek, akkor sem tudnák ha-
marabb használni, mert először a 
töltőállomásokat kell megépíteni. 
Ennek a munkálatai zajlanak, a 
közterület-kezelési osztály felügye-
li a munkálatokat. Ezek mind euró-
pai uniós projektek, 98 százalékos 
támogatással, amelyek a hazai fej-
lesztési minisztériumon keresztül 
valósulnak meg” – részletezte a 
városvezető. Mint megtudtuk, ezen 
kívül egy másik közbeszer-
zés is folyamatban van 15 
darab tíz méter hosszúságú 
autóbusz megvásárlására, 
a kiírás már lezárult, van is 
egy nyertes, de egy felleb-
bezésről a versenyhivatal-
nak (CNSC) még döntést kell 
hoznia ebben az ügyben. Emellett 
jövő héten kerül ki egy új feladat-
füzet egy másik közbeszerzésre, 
amely 38 darab hibrid autóbusz 
beszerzéséről szól, ezt a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynöksé-
gen keresztül fogják lebonyolítani. 
Mindhárom projektnek 2023. de-
cember végéig le kell zárulnia – tet-
te hozzá Portik Vilmos.

A 32 elektromos buszra megkö-
tött szerződés tíz darab gyorstöltő 
állomás és 32 darab lassú töltőállo-
más kiépítésére is kiterjed. A Solaris 
Urbino elektromos busz 160 kW-os 
villanymotorral van felszerelve, 
mindegyik megrendelt jármű 12 mé-
ter hosszú, 2,55 méter széles, 3,48 
méter magas, 30 ülőhellyel rendel-
kezik, de összesen 82 utas szállítá-
sára alkalmas.

Elektromos buszokra váltanak
Leghamarabb jövő júniustól lehet zöldebb tömegközlekedése Marosvásárhelynek 

A gyanú szerint egy aninoasai há-
ziorvosnőről van szó, aki a férje 

által edzett, harmadosztályú 
pucioasai labdarúgócsapat 
tíz tagja számára állított ki 
úgy oltási igazolást, hogy 
azok valójában nem kapták 
meg a vakcinát. A nyomo-
zás eredménye szerint a 
nő férje felbujtására idén a 

június-augusztusi időszak-
ban összesen tíz esetben vezetett 
be fi ktív oltási adatokat az országos 

számítógépes nyilvántartó rendszer-
be, és ugyanennyi hamis oltási iga-
zolást állított ki. Ezek után még az 
oltások beadásáért járó 400 lejes ho-
noráriumot is felvette. Emiatt csalás, 
okirat-hamisítás és számítógépes 
csalás miatt indult eljárás.

Az utóbbi időben a rendőrség 
szerint egyes orvosok a „kagylós 
oltásnak” elnevezett gyakorlatot 
alkalmazzák, ami abból áll, hogy – 
általában kenőpénz fejében – hamis 
oltási igazolást állítanak ki olyanok 

számára, akik nem akarják felven-
ni a vakcinát, az oltóanyagot pedig 
kiöntik a mosdókagylóba. Ioana Mi-
hăilă egészségügyi miniszter a hét 
elején arról beszélt, eddig 370 gya-
nús igazolást vizsgál a rendőrség. 

Balogh Levente

Hamis oltási igazolásokat kiállító háziorvosra csaptak le
• Leleplezték az első olyan háziorvost Romániában, aki fiktív koronavírus elleni oltá-
si igazolásokkal próbálta megtéveszteni a hatóságokat: a rendőrség közlése szerint a 
Dâmboviţa megyei rendőrök csütörtökön három helyi településen, Pucioasán, Corbii 
Mari-on és Aninoasán hajtottak végre házkutatásokat az ügyben. 

Több dózis vakcina is a kagylóban végezte

▸  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  F O T Ó :  J A K A B  M Ó N I K A

Országszerte odaítélt szerződések

A www.licitatiapublica.ro honlapon augusztus 30-án, hétfőn közzétett 
hirdetmény szerint az említett minisztérium hét szerződést ítélt oda 334 
727 620 lej összértékben 131 darab városi tömegközlekedésre alkalmas 
elektromos autóbusz, 39 darab gyorstöltő állomás és 131 darab lassú 
töltőállomás beszerzésére országszerte. Hat tételt nyert el a lengyel 
Solaris Bus & Coach, amely 123 autóbuszt, 36 gyorstöltő állomást és 123 
töltőállomást szállít Jászvásár, Nagyszeben, Máramarossziget, Suceava, 
Marosvásárhely és Pitești települések számára 312 993 200 lejért, míg 
egy szerződést az Anadolu Automobil Rom SRL Ciolpani nyert el, amely 
21 734 420 lej értékben nyolc autóbuszt, három gyors- és nyolc lassú 
töltőállomást szállít Slatina település számára.

Májusban mutattak be Marosvásárhelyen 
egy hibrid autóbuszt

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE




