Gazdasági összefoglaló, közbeszerzési összesítő (2020.05.25.-2020.05.31.)
Pénteken 0,25 százalékponttal, 2%-ról 1,75%-ra csökkentette az alapkamat mértékét a
Román Nemzeti Bank (BNR). A jegybank igazgatótanácsának pénteki ülésén hozott döntés
június 2-ától érvényes. Emellett a testület döntött a betéti rendelkezésre állás kamatlábának
1,50 százalékról 1,25 százalékra való csökkentéséről, a lombardhitelek kamatlábát pedig 2,50
százalékról 2,25 százalékra csökkentette. A kereskedelmi pénzintézetek kötelező
tartalékrátája változatlan marad mind a lej, mind a valuta esetében.
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200529-evi-175-ra-csokkentette-az-alapkamatot-a-jegybank

Orvosi védőfelszerelések- és eszközök beszerzését célzó EU-s pályázatot nyújt be a
Kolozs Megyei Önkormányzat négy kórház ‒ a Kolozsvári Rehabilitációs Kórház, a
Sürgősségi Gyermekkórház, a Tüdőkórház és az Urológiai és Veseátültetési Intézet ‒
járványügyi védekezéssel kapcsolatos költségeinek fedezésére. Románia számára 350
millió eurós keretösszeg áll rendelkezésre a február 1. és szeptember 30. között elköltött
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos egészségügyi kiadások megtérítésére. Az elmúlt két és fél
hónapban a megyei önkormányzat, valamint az alárendelt egészségügyi és szociális
szolgáltatásokat ellátó intézmények jelentős összegeket fordítottak védekezéssel összefüggő
intézkedésekre, illetve felszerelések vásárlására. A mostani pályázati kiírás értelmében ezen
intézmények számára lehetőség nyílik a már elköltött vagy tervezett többletköltségek
megtérítésére.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127574-unios-forrasokat-hiv-le-a-kolozsmegyei-onkormanyzat-a-koronavirus-elleni-vedekezesre
A teherforgalom számára is megnyitották a dél-erdélyi autópálya Holgya (Holdea) és
Marosillye (Ilia) közötti 21 kilométeres szakaszát. Az A1-es autópálya Dévától nyugatra
eső szakasza már tavaly augusztusban elkészült, azonban a romániai közúti infrastruktúrát
kezelő országos társaság (CNAIR) minőségi kifogásokat emelt, és elutasította a Teloxim Con
Srl. - Comsa Sa. - Aldesa Construcciones Sa. - Arcadis Eurometudes Sa spanyol konzorcium
által épített szakasz átvételét, majd fel is bontotta a szerződést a kivitelezővel. A
kormányváltás után tavaly karácsonyra súly- és sebességkorlátozásokkal nyitották meg a
pályaszakaszt. Most már a 7,5 tonnánál nehezebb járművek is rákanyarodhatnak a
gyorsforgalmi útra, de ezután is valamennyi járműnek legfeljebb 80 km/óra sebességgel, a
hidakon pedig 60 km/óra sebességgel szabad haladnia.
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/127423-megnyitjak-a-teherforgalom-szamara-is-adel-erdelyi-autopalya-21-kilometeres-szakaszat

Kolozsvári építészek nyerték a temesvári MultipleXity Művészeti, Technológiai és
Kísérleti Központ projektversenyét. A MulipleXity a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa
2021 projekt egyik legfontosabb megvalósítása és öröksége lesz. A temesvári Közlekedési
Vállalat (STPT) volt székházának és műhelyeinek épületegyütteséből alakítják ki az új
létesítményt, amely kiállító- és sokfunkciós terekből, könyvtárból, médiatékából, interaktív
laboratóriumokból és kísérletező zónákból áll. A MultipleXity Központ megvalósítási
költségeit 12 millió euróra becsülik a szakemberek, a kolozsvári építészek által elkészített
tervek több mint 500 ezer euróba kerülnek. A projektverseny győztese vállalja, hogy őszig
elkészíti a terveket és utána írják ki a versenyt a kivitelező kiválasztására, de az építkezés
csak jövőre kezdődhet el.
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/kihirdettek_a_multiplexity_projektverseny_eredmenyet.php

A Pro Economica Alapítvány eddigi pályázatait nem érinti, viszont a meghirdetésre
váró partiumi gazdaságfejlesztési program csak akkor indulhat el, ha román–magyar
kormányközi megállapodás születik a magyar állam által finanszírozott erdélyi

gazdaságfejlesztési programról. Kozma Mónika, a marosvásárhelyi alapítvány vezetője
szerint a román állam kettős mércét alkalmaz pályázataikkal kapcsolatban.
https://kronikaonline.ro/gazdasag/gazdasagfejlesztesi-program-a-nemeteknek-es-norvegoknak-lehet-amagyaroknak-nem

Határmenti logisztika: partnerség a foglalkoztatási együttműködésben címmel magyarromán határmenti együttműködés keretében logisztikai központot és hűtőházat hoznak
létre Halmiban (RO) és Ajakon (HU). A több mint 2,3 millió euró összköltségvetésű
projektből Ajakon egy 500 négyzetméteres logisztikai központot, míg Halmiban egy 1500
négyzetméteres központot, valamint egy zöldség és gyümölcs elraktározására alkalmas
hűtőházat. A Halmiban megvalósuló beruházás összértéke 1,176 millió euró, amelynek 85%át az Európai Unió finanszírozza.
https://www.szatmar.ro/Hutohazat_es_logisztikai_kozpontot_letesitenek_Halmiban/hirek/106133
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