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A román kormány ismét elhalasztotta – az EU által is sürgetett – regionális kórházak 

megépítését. A Ponta-kormány még 2014-ben jelentette be, hogy három regionális kórház 

megépítéséről állapodott meg az Európai Bizottsággal, azonban a politikai válság miatt akkor a 

létesítményeknek még a tervvázlata sem készült el. Két évvel később, a 2016-os választási 

kampányban a Szociáldemokrata Pártból (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségéből 

(ALDE) összeállt koalíció kormányprogramjában már nyolc ultramodern regionális 

egészségügyi központ megépítése szerepelt, azóta azonban a kormány az összes létező határidőt 

lekéste a szükséges dokumentációk összeállításával. A jelenlegi kormány ismét három regionális 

kórház megépítéséről beszél, amelyek Kolozsváron, Craiován és Iaşiban működnének, de ez is 

csak elképzelés maradt, miután Rovana Plumb európai uniós alapokért felelős miniszter múlt 

héten jelentette be, hogy a legújabb forgatókönyv szerint a tervet szakaszonként fogják 

kivitelezni, előbb elkészítik a megvalósíthatósági tanulmányokat, azt követően a terveket, de 

mindezt csak 2021 után. 

https://foter.ro/cikk/20181107_ez_a_kormany_is_magasrol_tojik_a_regionalis_korhazak_mege

pitesre 

 

A Kolozsvári Polgármesteri Hivatal 2019. január 1-től egy 5 lej (1,1 euró) értékű speciális 

idegenforgalmi adót készül bevezetni, amelytől évi 4 millió lej (közel 1 millió euró) 

többletbevételt vár. Az 5 lejes adót jövőtől az összes szállodának be kell majd fizetnie egy, az 

önkormányzat által elkülönített számlára. Az önkormányzat a begyűjtött összeget a város 

népszerűsítésére, a turisztikai szolgáltatások színvonalának növelésére, innovatív turisztikai 

projektekre, valamint a helyi termékek és a tradicionális konyha népszerűsítésére kívánja 

fordítani. 2017-ben a város az elmúlt évek egyik legnagyobb turistaforgalom növekedést 

könyvelhette el, több mint 470.000 turistával és 870.000 turistaéjszakával.  
https://www.transilvaniabusiness.ro/clujul-vrea-sa-atraga-4-mil-euro-din-taxa-pe-turism/  

 

Európai alapokból, 5,9 millió lej (1,3 millió euró) értékű befektetéssel válik „smart” utcává 

a Szalay/Molnar Piuariu utca Kolozsváron. Oláh Emese alpolgármester szerint a területet az 

összes technológiai adottsággal felszerelik ahhoz, hogy okos utcának nevezhessék: lesz benne 

okos világítás, wifi, de még USB-töltővel ellátott padokat is telepítenek. A közel 4500 

négyzetméteres területen számos beavatkozás történik: a járda és az úttest közötti 

szintkülönbségek eltűnnek, a járófelület teljesen megújul. A projekt fontos célkitűzéseinek 

egyike a széndioxid-kibocsátás enyhítése, ezért parkolóhelyeket számolnak fel, és új fákat, 

sövényt is ültetnek.  
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/103994-kolozsvaron-lesz-romania-els-okos-utcaja 

 

55 utca modernizálását kezdi el az Aradi Polgármesteri Hivatal, a munkálatokra vonatkozó 

szerződést ezen a héten írják alá. A munkákra 16,6 millió lejt (3,6 millió eurót) utal ki az 

önkormányzat saját költségvetésből, amelyből a tervek szerint összesen 64.000 négyzetméter 

utat, 17.000 négyzetméter járdát, 20.000 négyzetméter jármű-bejáratot és mintegy 34.000 

négyzetméter zöldövezetet fog modernizálni. Gheorghe Falcă aradi polgármester szerint a 2019-

es év a korszerűsítések éve lesz Aradon az utak, járdák, zöldövezetek és a csatornázási hálózat 

tekintetében. Az említett 55 utca aszfaltozását 40 hónap leforgása alatt kell elvégezni.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/felszaznal_tobb_utca_korszerusitesehez_fog_hozza_a_varos.php 

 

Sikeresnek bizonyult a 25. alkalommal megrendezett aradi AR-MEDICA orvosi 

szakkiállítás, amelyen több mint 100 kiállító és 4000-nél is több érdeklődő vett részt.  Több 

mint 4.350, a magán- és közegészségügyi szférát képviselő személy vett részt a három napos 

kiállításon, amelyen a helyi vállalatok mellett Magyarország, Olaszország, Kína és Pakisztán 

számos orvosi berendezéseket gyártó és forgalmazó vállalata is képviselte magát. A 4500 

négyzetméteren elterülő kiállítás mellett a tartalmas szakmai programokon, előadásokon, 

bemutatókon és konferenciákon vehettek részt a szakma képviselői. 
https://specialarad.ro/editia-aniversara-ar-medica-2018-un-eveniment-de-succes/ 
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A Temes Megyei Tanács elnöke, Călin Dobra múlt héten bemutatta a megye 

gázhálózatának fejlesztési tervét, amelynek megvalósítása nyomán 220.000 lakos 

csatlakozhat rá az országos gázhálózatra. A gázszállítási rendszerüzemeltető, a Transgaz 

megkezdte a bolgár–román–magyar–osztrák (BRUA) gázfolyosó romániai szakaszának építését, 

amely Temes megyén is áthalad, így megnyílt a lehetőség a nagy nyomású gázvezetékre való 

közvetlen rácsatlakozásra. A megyei tanácselnök szerint az első lépések már megtörténtek: öt 

Közösségi Fejlesztési Szövetséget (ADI) hoztak létre, amelyhez 70 Temes megyei település és a 

megyei önkormányzat csatlakozott. A 70 településnek mintegy 220.000 lakosa van, akiknek 

esélyük nyílik a gázhálózatra való rácsatlakozásra. A következő lépés a Megvalósíthatósági 

Tanulmányok elkészítése lesz, amelyeket az Országos Energiaügyi Szabályozó Hatósághoz 

(ANRE) kell benyújtani a szükséges engedélyek megszerzése érdekében. A jóváhagyások 

birtokában a Közösségi Fejlesztési Szövetségek kérvényezhetik a Transgaznál az öt új 

gázvezeték megépítését, majd közbeszerzést írhatnak ki a gázelosztó cégek kiválasztására.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tobb_mint_ketszazezer_temesi_lakost_erinthet_a_gazhalozat_fejl

esztese.php 

 

A Temes megyei úthálózat korszerűsítését célzó, a 2014–2020-as Regionális Operatív 

Program forrásaiból finanszírozott projektek szerződését írták alá a hónap elején 

Temesváron.  A pályázati pénzekből 3 megyei útszakaszt és csomópontot korszerűsítenek, 

amelyeknek célja a TEN-T nemzetközi úthálózat másod- és harmadrangú csomópontjainak az 

összekötése, a régió mobilitásának elősegítésére. A 2014–2020-as Regionális Operatív Program 

keretében a Nyugati Régió szintjén eddig 349 pályázat nyert finanszírozást, összesen 362,40 

millió euró értékben, ebből 286,59 millió euró vissza nem térítendő támogatás. 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/majd_otmillio_euro_a_megyei_uthalozat_korszerusitese

re.php 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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