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Egyre népszerűbb
a hibridautó

Hatvan százalékkal nőtt a 
hibridautók iránti kereslet 

Romániában az idei év első tíz 
hónapjában az előző év azonos 
időszakához viszonyítva – derül 
ki a járműveket forgalomba író 
hivatal friss adatsoraiból. A top 
tízben is vannak változások, ki-
esett a Volvo és a Land Rover, he-
lyükre a Renault és a Kia került 
fel. A rangsort amúgy fölényesen 
a Toyota vezeti 5827 eladott 
hibrid autóval, a legnépszerűbb-
nek a Toyota C-HR, a Corolla és 
a RAV4 modellek bizonyultak. 
A 3946 értékesített autóval a 
második helyen levő Suzukinak 
az előző évhez képest megduplá-
zódtak a hibridautó-eladásai. 
Bronzérmes a Ford 3176 egység-
gel, majd a Hyundai (2489), a 
BMW (1650), a Mazda (1473), a 
Mercedes–Benz (1133), az Audi 
(1076), a Renault (1006) és a Kia 
(738) következett. Mint isme-
retes, a roncsautóprogramok 
keretében hibrid személygépko-
csi vásárlásakor a hagyományos 
autókra nyújtottnál nagyobb 
állami támogatás jár. (B. E.)

H I R D E T É S

Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

UTAKAT, VASUTAT, KÓRHÁZAKAT, LAKÁSOKAT, BÖLCSŐDÉKET, SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET IS ÍGÉR A BUKARESTI NAGYKOALÍCIÓ

Kormányprogram: célkeresztben a beruházások
Nagyszabású fejlesztéseket 
ígér a nagykoalíció kiszi-
várgott kormányprogramja: 
utak, kórházak, bölcsődék, 
sportlétesítmények épülnek, 
folytatódik a vasút korsze-
rűsítése. Maga a program 
amúgy nagy vonalakban 
megegyezik a PNL–USR–
RMDSZ-kabinet terveivel, 
alig néhány ponton találunk 
módosításokat.

» BÁLINT ESZTER

S zámos beruházást, fejlesz-
tést ígér a közúti infrastruk-
túra terén a kiszivárgott 

kormányprogram. A PSD–PNL–
RMDSZ-koalíció célként tűzte ki 
egyebek mellett, hogy korszerű-
sítik a megyei és helyi utak 40 
százalékát, felújítanak 3000 kilo-
méternyi megyei utat, mint ahogy 
10 ezer kilométer helyi utat vagy 
utcát is. A víz- és csatornahálózat 
bővítését a többéves, 2021–2028 
között zajló Anghel Saligny-prog-
ram keretében látják megvalósít-
hatónak, amelynek költségvetése 
50 milliárd lej.

Szerteágazó sztrádahálózatot 
terveznek
Ami a közúti infrastruktúrát illeti, 
hosszú távon azt szeretnék elérni, 
hogy Románia bármely pontjáról 
elindulva legtöbb egy órán belül 
rá lehessen csatlakozni egy autó-
pályára vagy gyorsforgalmi útra.

Az autópálya-építések terén a 
kormányprogramban a közleke-
désügyi minisztérium vállalja a 

folyamatban levő beruházások 
folytatását és befejezését. Az er-
délyi érdekeltséggel is bíró sztrá-
dák közül a listán találjuk az 
ősidők óta épülő észak-erdélyi 
autópályát, a Nagyszeben–Pi-
tești-, a Szászsebes–Torda-, illet-
ve a Lugos–Déva-sztrádákat.

„Érett és kellőképpen megala-
pozott” dokumentációkat ígérnek 
továbbá a beruházás útvonaláról 
és a befektetés értékéről olyan 
Erdélyt is érintő autópályák kap-
csán, mint a Marosvásárhely–
Un gheni-, a Brassó–Bákó-, a Te  -
mesvár–Temes móra- vagy a Ma-
rosvásárhely–Brassó-sztrádák 
vagy sztrádaszakaszok.

A tervezett gyorsforgalmi utak 
lajstromában is több erdélyi vo-
natkozásút találunk, Lugost Cala-
fattal, Sepsiszentgyörgyöt Gyer  -
gyóditróval, Szovátát Csík sze re -
dával, Nagybányát Dés, Beszter-

ce és Dornavátra érintésével Su-
ceavával tervezik összekötni az 
autópályánál keskenyebb, de a 
haladást nagyban felgyorsító asz-
faltcsíkokkal. Tervezik továbbá a 
Ploiești–Brassó-autópálya terve-
zésének a lezárását és a verseny-
tárgyalás kiírását.

Szárnyaló vasúti álmok
Fontos eleme az infrastruktu-
rális terveknek ugyanakkor az 
ország reptereinek a bekötése a 
vasúti hálózatba – ez egyébként 
az USR és a PNL programjában 
is szerepelt. Tételesen a brassói, 
a nagyszebeni, a nagyváradi, 
a temesvári, a kolozsvári és a 
konstancai légikikötőt említi a 
kormányprogram. Nagyszabású 
vasútfejlesztési tervek is vannak 
ugyanakkor – ezek is nagyjából 
megegyeznek az előző kormány 
terveivel. Általánosságban véve 

a teljes hálózatot érintő beru-
házásokról, új szerelvények 
vásárlásáról, az elektromosve-
zeték-hálózat bővítéséről, a Ro-
mán Vasúttársaság személyszál-
lító ágazatának (CFR Călători) 
digitalizációjáról esik szó.

Fontos módosítás viszont az 
előző kormányprogramhoz ké-
pest, hogy immár nem 1001 kilo-
méteren, hanem 2163 kilométeren 
tervezik gyakorlatba ültetni a se-
bességnövelést célzó QuickWins 
programokat.

Újfent szó esik ugyanakkor 
a tervezett Bukarest–Kolozs-
vár–Budapest-gyorsvasútról, a 
bukaresti metróhálózat kiterjesz-
téséről, illetve a kolozsvári met-
róhálózat kiépítéséről, valamint 
a helyi érdekeltségű vasúti köz-
lekedés fi nanszírozásáról többek 
között Bukarest, Kolozsvár és Te-
mesvár metropolisövezetében.

Építkezési nagyüzem
Az oktatási és egészségügyi inf-
rastruktúra fejlesztése is fontos 
szerepet kap a kormányprog-
ramban. A dokumentum szerint 
a nagykoalíció 500, többek kö-
zött irodaépületekben létreho-
zott bölcsőde, továbbá óvoda és 
iskola építését vagy felújítását 
vette tervbe. Tizenöt campust 
is kialakítanának, amelyekben 
iskolák, kollégiumok, sport-
pályák, műhelyek, laborok és 
étkezdék kapnának helyet. A 
listán szerepel még 20 egyetemi 
kollégium, 5 egyetemi központ, 
20 diáktábor és 20 kiválósági 
központ is. Az egészségügyi be-
fektetések sorában találjuk 200 
vidéki orvosi rendelő építését, 
felújítását és felszerelését, 15 me-
gyei, 30 városi, illetve 7 másfajta 
kórház korszerűsítését.

A sport is a PSD–PNL–
RMDSZ-kabinet célkeresztjében 
van: 5, egyenként 2000–16 000
férőhelyes sportcsarnok, 8 
olimpiai medence, 5 versenyek 
szervezésére is alkalmas műjég-
pálya, 7 sportkomplexum, 150 
sportpálya, 30 tanmedence, 100 
tanműjégpálya, 120 sporttelep, 
illetve 5 olyan sportközpont is 
szerepel a listán, amely lehető-
séget teremt a profi  sportolók-
nak az olimpiára való felkészü-
lésre. Utóbbiakhoz tartoznának 
edzőtermek, iskola, kollégium, 
edzőiskola és orvosi központ is.

Az Országos Lakásügynökség 
(ANL) által lebonyolított lakás-
építések terén újdonság, hogy a 
Tanító háza, az Orvos háza név 
alatt vidéki lakásépítési program 
indul, amelyek célja a szakembe-
rek odacsábítása.
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Fókuszban az infrastruktúra. Az autópálya-építések terén is előrelépést ígér a kormányprogram




