Gazdasági összefoglaló, közbeszerzési összesítő (2019.05.27.-2019.06.02.)
Kolozsvár Polgármesteri Hivatala 300 millió euró értékű tendert írt ki a saját
tulajdonában levő, 21 December 1989 sugárút 106. szám alatti ingatlan építkezési
munkálataira. A kiírás értelmében a városháza egy komplex szolgáltatásokat nyújtó épületet
képzel el az ingatlanon. Az ajánlattevő egy legkevesebb 200 szobából álló, 4 csillagos szállodát,
vagy egy A-osztályú irodaházat építhet a tenderfüzetben foglaltak szerint. A pályázatok
benyújtásának határideje 2019. július 1.
https://www.transilvaniabusiness.ro/2019/05/27/cluj-napoca-licitatie-de-pana-la-300-milioane-europentru-concesionarea-unor-lucrari-de-constructie/

Több mint 218 millió lej (46,8 millió euró) értékű szerződést írt alá Gheorghe Falcă aradi
polgármester az aradi Astra Vagoane Călători vagongyár igazgatójával 28 modern
villamos megvásárlására. A szerződés része annak a mobilitási tervnek, amelynek keretében
a város teljes villamosvonal-hálózatát felújítják. Az aradi önkormányzat célja teljes mértékben
modernizálni a város tömegközlekedési hálózatát, ezzel is ösztönözve a gépkocsival
közlekedőket, hogy használják a kevésbé szennyező villamosokat is. Az új járműveket az
elkövetkező 4 évben fogják legyártani Aradnak.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/uj_villamosok.php

A Temes Megyei Tanács átvenné az Ifjúsági és Sportügyi Minisztériumtól a megye
területén található iskolai táborokat, hogy felújíthassa azokat. Az önkormányzat
határozatot fogadott el, amely szerint vállalja az iskolai táborok felújítását az átvételtől
számított 5 éven belül, amelyeknek nem változtatja meg a rendeltetését. Călin Dobra megyei
tanácselnök szerint az öt iskolai táborból jelenleg csak kettő használható (Nagykövéres és
Ruszkatő-völgy), a többit csak komoly beruházások árán lehet használhatóvá tenni. A megyei
önkormányzat az iskolái táborok személyzetét is átveszi a létesítményekkel együtt, akik a
táborok működtetését biztosítják a jövőben.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_megyei_onkormanyzat_felujitja_az_iskolai_taborokat.php

2019. május 27-én mutatták be a Határon átnyúló képzési központok (ROHU 374) című
projektet, amely az Interreg V-A Románia–Magyarország Program keretében valósul
meg uniós támogatással. A pályázati célok megvalósításán a Temesvári Bartók Béla Elméleti
Líceum, a temesvári Szórvány Alapítvány és a szegedi Katolikus Ház közösen dolgoznak a
következő 30 hónapban, a projekt teljes költségvetése 1 269 162,83 euró (ebből 1 078 788,40
euró vissza nem térítendő támogatás). A Bartók Béla Elméleti Líceum a zoldi tábor teljes
felújítását és kibővítését nyerte el, amely során korszerű képzési központot alakítanak ki. A
szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. szintén egy képzési központot létesít a pályázati
pénzből Domaszéken.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/hataron_atnyulo_kepzesi_kozpontok.php

A geotermális energiáról szerveztek tanácskozást múlt héten Aradon. Az aradi találkozó
részét képezi egy nagyszabású, a Duna-Régió hat országára (Bosznia-Hercegovina,
Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovénia) kiterjedő projektnek, amelyet a
Duna Transznacionális Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz II finanszíroz. Minden országból – összesen 15 partner és
7 Társult Stratégiai Partner. Az aradi Terratechnik szervezte összejövetel a dr. Anca-Marina
Vijdea, a Román Földtani Intézet programvezetőjének és Oláh István hidrogeológiai szakértő
előadásaival kezdődött, majd kérdésekkel, élénk beszélgetésekkel folytatódott, mindenekelőtt
a helyi, régióbeli problémákról, a termálvizek felhasználásának jelenlegi stádiumáról és
lehetőségeiről esett szó.
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tanacskozas_a_geotermikus_energiarol.php

Románia második legnagyobb magánegészségügyi hálózata, a Regina Maria
megvásárolta Nyugat-Románia legnagyobb magánkórházát. A temesvári Premiere Kórház
több mint 5000 négyzetméteren terül el, 134 ággyal és 6 műtővel rendelkezik. A kórház 2018ban 300 alkalmazottal rendelkezett és bevételei meghaladták a 7 millió eurót. A tranzakció
értékét a felek nem hozták nyilvánosságra.
https://www.zf.ro/companii/inca-o-achizitie-reteaua-de-sanatate-regina-maria-cumpara-spitalulpremiere-din-timisoara-cu-130-de-paturi-si-afaceri-de-7-mil-euro-18145464
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