Gazdasági összefoglaló, közbeszerzési összesítő (2019.02.25.-2019.03.03.)
Közösen indít „elektromos autópályát” a romániai E.ON és MOL. Az E.ON Energie
Románia már öt e-jármű töltésére alkalmas töltőállomást telepítetett az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) program keretében megpályázott NEXT-E projektben
vállalt 19 egységből. A 40 NEXT-E elektromos töltőállomást, amelyből 19 töltőt az E.ON, 21et pedig a MOL Románia telepít, a következő útvonalakon fogják telepíteni: Szucsáva–Bákó–
Călărași, Konstanca–Bukarest–Temesvár és Jászvásár–Marosvásárhely–Gyulafehérvár. Ezzel
a kezdeményezéssel az európai stratégiai közúti folyosók (TEN-T) elektromos járművek
töltőállomás-infrastruktúráját egészítik ki, elősegítve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és a
csökkentett környezeti hatású közúti közlekedést.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kozosen_indit_az_eon_es_a_mol_romania_elektromos_autopal
yat.php

Három éven belül, 42 millió euró értékű befektetéssel épül meg Románia egyik
legnagyobb aquaparkja Kolozsvár határában. A megvalósíthatósági tanulmány értelmében
- amely a héten kerül a városi tanács elé -, a 12 hektáros aquapark Kolozsvár Békásnak nevezett
térségében épül meg. Az élményfürdőnek összesen 21.000 négyzetméter beépített része lesz, a
zöldövezetek, sétányok területe meghaladja a 100.000 négyzetmétert. Az aquaparkban nyolc
vízicsúszda, több medence, napozóágyak, vendéglők és teraszok várják majd a vendégeket. Az
autóval érkezőknek összesen 1200 parkolóhely áll majd a rendelkezésére.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108833-kolozsvaron-epul-igy-nez-majd-ki-az-orszagegyik-legnagyobb-aquaparkja

Több mint 13 millió euróból kezdődnek egészségügyi fejlesztések egy román-magyar
uniós program segítségével a romániai Szatmár megye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye három kórházában. A ’ROcHUs-Care for health in Satu Mare and Szabolcs-SzatmárBereg Counties’ elnevezésű projektre a szatmárnémeti Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint a kisvárdai
Felső-Szabolcsi Kórház nyújtott be közös pályázatot és nyerte el a pályázati összeget. A
beruházás legnagyobb, több mint 11 millió eurós részét a Szatmár Megyei Sürgősségi Kórház
használhatja fel, a fejlesztés keretében megépül egy hatemeletes, 13.200 négyzetméteres új
épületszárny,
amelynek
a
tetején
helikopter-leszállót
is
kialakítanak.
https://kronika.ro/gazdasag/magyar-roman-korhazi-egyuttmukodes-n-13-millio-eurot-forditanakfejlesztesekre-szatmar-es-szabolcs-szatmar-bereg-megyekben

Aláírták az Erdélyi-szigethegységen átvezető, észak-erdélyi regionális út két Bihar megyei
szakaszának tervezési és kivitelezési szerződését. A Bihar megyei önkormányzat
sajtószolgálatának közleménye szerint fontos lépés a szerződések aláírása a megye
fejlődésében. A hegyi útvonal felújítása a térség gazdasági és turisztikai fejlődéséhez vezet
majd, és remélhetőleg legkésőbb 2023 őszéig elkészül. A költségeket a Regionális Operatív
Programon keresztül fedezik. Az útszakaszokat felújító cégcsoport vezető vállalkozása a
Drumuri Orășenești SA., partnerek: az MBS Group SRL., az Aquacons SRL. és a D’agostino
Angelo Antonio Costrutioni Generali SRL.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108637-vegre-elkezd-dhet-az-eszak-erdelyi-regionalis-utepitese-bihar-megyeben

A Közbeszerzéseket Felügyelő Országos Ügynökség jóváhagyta újabb három tanmedence
megépítésére kiírt tendert. Az Érmihályfalván, Margittán és Vaskohszikláson (Ștei)
megépítendő tanuszodák kivitelezésére március 19-én 15 óráig várják a cégek jelentkezését. A
Bihar megyei RMDSZ által kezdeményezett és Pásztor Sándor megyeitanács-elnök
irányításával elindított nagyszabású projekt keretében újabb három tanuszoda műszaki tervei
már elkészültek, csak az építkezésre keresik a cégeket. Mihályfalva, Margitta és Vaskohsziklás
esetében is arról a megyei tanácsi kezdeményezésről van szó, amelynek értelmében a megyei
önkormányzat valamennyi Bihar megyei városban tanuszoda építését indítványozta.
Székelyhídon és Diófáson már zajlanak az építkezések.
http://www.erdon.ro/celegyenesben-a-mihalyfalvi-a-margittai-es-a-vaskohsziklasi-tanuszodakugye/4155649

Az Aradi Polgármesteri Hivatal 3 új parkolóházat épít, a munkálatok összege
megközelítőleg 8 millió euró lesz.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/epulnek_a_fast_park_tipusu_parkolok_aradon.php

Megszűnnek a nagyváradi repülőtér nemzetközi járatai, a Tarom légitársaság ugyanis az
érdeklődés hiányára hivatkozva törölte a Nagyvárad–Barcelona és a Nagyvárad–Bergamo
járatait. 2018-ban a Ryanair is váratlanul megszüntette összes nagyváradi nemzetközi járatát,
így idén nyáron csak az Antalyaba és Egyiptomba repülő charter járatok fognak felszállni
Nagyváradról.
http://www.erdon.ro/megszunnek-a-nagyvaradi-nemzetkozi-jaratok/4158511

Július 5-től rendszeres repülőgépjárat indul Szatmárnémeti és a román tengerpart között.
A gépek hetente kétszer, kedden és pénteken közlekednek majd Szatmárnémeti és Konstanca
között. A menetjegyek árusítását már megkezdték.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108807-rendszeres-repul-gepjarat-indul-szatmarnemeti-esa-roman-tengerpart-kozott

25. alkalommal rendezi meg az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági
Kamara a Confort Construct & Instal néven ismert építkezési szakkiállítást és vásárt. Az
ország nyugati régiójának egyik legnagyobb nemzetközi eseményére március 7–10. között
kerül sor az Expo Arad kiállítás központban, amelyre évente több mint 70 vállalat érkezik
Magyarországról és Romániából. Az építőipari trendeket és újdonságokat hazai és külföldi
gyártók, illetve kereskedők és szolgáltatók mutatják be. A kiállítók korszerű építőanyagok,
lakberendezési cikkek, fűtő- és klímaberendezések, dekorációs tárgyak, illetve fürdőszobai
felszerelések kínálatával érkeznek a vásárra.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/csutortokon_nyilik_az_epitkezesi_vasar_1.php

Százötven technikust és kezelőt keres az ipari robotok mellé a Bosch a nemeszsuki
gyárába.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108639-ipari-robotok-melle-munkatapasztalat-nelkulitechnikusokat-keres-a-bosch
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