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Lucian Bode szállításügyi miniszter azt szeretné, ha év végéig átadnák, az erdélyi 

autópálya 3-as, Radnót és Maroskece közötti 17,9 kilométeres, és 4-es, Maroskece és 

Aranyosgyéres közötti 15,6 kilométeres szakaszát. A tárcavezető elismerte ugyanakkor, 

hogy „több kérdőjel merül fel” az egyik kivitelezővel kapcsolatban. Sorra vették a vállalkozók 

gondjait, és a legsúlyosabb problémák az alvállalkozók kifizetésének elmaradásával 

kapcsolatosak.  A miniszter szerint megfontolják, hogy átvegyék a Lengyelországban és 

Magyarországon használt módszert, amely szerint az alvállalkozó közvetlenül a megrendelőhöz 

fordulhat abban az esetben, ha nem kapja meg időben a pénzét a fővállalkozótól.  

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200110-a-szallitasi-miniszter-szeretne-ha-az-eszak-

erdelyiautopalya-3-as-es-4-es-szakaszat-iden-at-tudnak-adni 

 

Kiírták a közbeszerzési eljárást a kolozsvári Regionális Sürgősségi Kórház 

megtervezésére. A kiírás a belföldi szakportálon (SICAP) és az európai közbeszerzési 

értesítőn jelent meg. A győztesnek majd egy év áll a rendelkezésére a szerződés aláírását 

követően, hogy a műszaki tervet elkészítse. A szerződés becsült értéke 68.60 millió lej (14,46 

millió euró) áfa nélkül, az ajánlatok benyújtási határideje 2020. február 17-e. Jelenleg három 

regionális sürgősségi kórház megépítése van tervben Kolozsváron, Iaşi-ban és Craiován. A 

tervek szerint a kolozsvári kórház 849 ágyas lesz, a iaşi-i 850 ágyas, a craiovai pedig 807. A 

kórtermek mellett integrált járóbeteg-kezelő központok is lesznek mindhárom egészségügyi 

intézményben. A 2017-ben kezdődött együttműködés alapján az Európai Bizottság is segítséget 

nyújt a három egészségügyi intézmény tervezésében és felépítésében.   

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120802-kiirtak-a-kozbeszerzest-a-kolozsvari-

regionalissurg-ssegi-korhaz-megtervezesere 

 

27 millió lejt különítettek el Bihar megyei projektekre a 2020-as költségvetési törvényben– 

számolt be nagyváradi sajtótájékoztatóján Cseke Attila szenátor. A politikus elmondta: 

2016ban RMDSZ-es javaslatra nyolcmillió lej érkezett az országos büdzséből célzottan az új 

repülőtéri terminál építésére, 2017-ben pedig ugyanerre a célra 10,2 millió lej. Tavaly a 

tanmedencék építésére 35,8 millió lej jutott ugyanebből a forrásból, idén pedig a már említett 

27 millió lej több projekt között oszlik meg. Ebben a parlamenti mandátumban az RMDSZ-es 

javaslatok nyomán összesen 81 millió lej (17 millió euró) érkezett Bihar megyébe. A legtöbbet, 

15 millió lejt (3,2 millió eurót) az Észak-Nyugati Közösségközi Fejlesztési Egyesület (ADI 

Nord-Vest) kapja, ivóvízellátást és szennyvíz-elvezetést biztosító projektekre. A margittai 

Horváth János Elméleti Líceum új szárnyának megépítésére ötmillió lej jut, további 

hárommillió lejt a nagyszalontai elkerülőútra szánnak a szállítási minisztériumtól. Ez utóbbi 

megvalósíthatósági tanulmányát elkészíttette a Bihar Megyei Tanács, és átadta az útkezelő 

társaságnak, ennek alapján készül el majd az a kormányhatározat, melynek megjelelése után 

kiírhatják a közbeszerzést.   

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120714-ennyi-jut-iden-bihar-megyenek-az-

orszagoskoltsegvetesb-l 

 

Még ebben az évben átadhatják Szatmárnémeti elkerülő útjának egy szakaszát. A 

kivitelezés befejezésére első körben 2020 decemberét jelölték ki, de a nagyfeszültségű 

vezetékek, valamint a gázvezetékek áthelyezése miatt várhatóan 2021 júniusára fejeződnek be 

a munkálatok. A kivitelező 2020 januárjáig a munkálatok 50 százalékával készült el. A 19,54 

km hosszú elkerülő 68 millió euróba kerül áfa nélkül, a munkálatokat egy háromtagú (Itinera 

SPA – Collini Lavori SPA – Via Design SRL) olasz konzorcium végzi. 

https://www.szatmar.ro/Meg_ebben_az_evben_atadhatjak_Szatmarnemeti_elkerulo_utjanak_

egy_szak aszat/hirek/103068 

 

Ismét kezdő, ötletfázisban lévő vállalkozóknak szervez ingyenes műhelymunkát a Kreatív 

Kolozsvár, a K+ Közösségi térben. A Kreatív Kolozsvár program indulása óta ez lesz a 

tizedik, kimondottan kezdő vállalkozónak szervezett készségfejlesztő műhely. A korábbi 

workshopokon összesen közel 200 fiatal vett részt. A program továbbá 4 emelt szintű 
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vállalkozói workshopot szervezett az évek során, amelyek összesen kb. 80 jelentkezőt 

vonzottak, és 11 kreatív iparági (filmes, kulturális menedzsment, színház) műhelyt, amelyeken 

több mint 200-an vettek részt.  

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/120816-kezd-vallalkozoknak-szervez-ingyenes-

mhelymunkat-a-kreativ-kolozsvar 

  

A téli szünidő alatt több mint 57 000 utas fordult meg a Kolozsvári Avram Iancu 

Nemzetközi Repülőtéren, amely az ünnepek alatt Erdély legnépszerűbb légikikötőjének 

számított. Szenteste és az újév között a nemzetközi útvonalakon összesen 52 500-an utaztak, 

míg a belföldi járatokon közel 5 000 ember. Ennek az időszaknak a legforgalmasabb napja 

december 30-a volt, akkor összesen 6 886-an utaztak külföldi járatokon (3 474 felszállt és 3 

312 leszállt). A Kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér az első regionális repülőtér 

Romániában, amely 2019-ben rekordszámú, több mint 2,9 millió utast regisztrált. 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200107-ennyien-fordultak-meg-a-kolozsvari-repteren-

a-teliszunido-alatt 

 

 

 Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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