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ΘΕΜΑ: Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της Ρουμανίας. 
( General Transport Master Plan) .

Αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας, το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών, οποίο απεστάλη από 
Γραφείο Υπουργού Μεταφορών της Ρουμανίας στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 
προς ενημέρωση Ελλήνων επιχειρηματιών. 
Σημειώνουμε ότι,  το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο καλύπτει την περίοδο 2015-2030. Μέσα σε 
αυτό το διάστημα προβλέπεται η υλοποίηση έργων ύψους 43,5 δις ευρώ στον τομέα των 
μεταφορών. Σύμφωνα με το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών 
μεταφορών και υπηρεσιών, προβλέπεται η κατασκευή 1.200 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομων, 
1.900 χιλιομέτρων οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας στο πλαίσιο των οδικών ευρωπαϊκών 
αξόνων ‘Transregio’ και ‘Transeuro’, η κατασκευή βοηθητικών διαδρόμων καθώς και άλλων 
υποδομών οδοποιίας, συνολικού κόστους 26 δις ευρώ, εκ των οποίων το κόστος της 
κατασκευής των αυτοκινητόδρομων εκτιμάται στα 13,254 δις ευρώ. 
Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και βάση δεδομένων για δημόσια έργα και 
επενδύσεις στον τομέα μεταφορών της χώρας.. Είναι γνωστόν ότι, το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 10-7-2015 και δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης   
κοινοτικών  κονδυλίων από το Ταμείο συνοχής της Ε.Ε. της περιόδου 2014-2020. 
 
Ελληνικές ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για έργα και επενδύσεις του τομέα μεταφορών στην 
Ρουμανία, δύνανται να συμβουλευθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών της 
Ρουμανίας:
 http  ://  mt  .  ro  /  web  14/  strategia  -  in  -  transporturi  /  master  -  plan  -  general  -  transport  /  documente  -  master  -  
plan  .  
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