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Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

Μακροοικονομικοί 

Δείκτες 

 Περίοδος 

αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1% 2019 

4,3% δ’ τρίμηνο 2019/ 

δ’ τρίμηνο 2018 

Πληθωρισμός 3,9% Ιαν. 2020 

Ανεργία % 3,9 % Ιαν. 2020 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,8127 28.2.2020 

4,7828 Μέση τιμή Φεβρ. 

2020 

Μέσος Μεικτός 

Μηνιαίος Μισθός 

(Ευρώ) 

893 (δημ. 

τομέας) 

553 

(ιδιωτ.τομέας) 

2019 

Κατώτατος Μισθός 

 

467 ευρώ 

(2.230 lei) 

Ιαν. 2020 

ΑΞΕ – μεταβολή 2,4 % 2019 /.2018 

ΑΞΕ (εισροές) 5,29 δισ.ευρώ 2019 

Βιομηχανική 

παραγωγή 

4,7% Ιαν. 2019/ 

Ιαν..2018 

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS, Eurostat) 

2. Αύξηση ρυθμού ανάπτυξης της ρουμανικής 

οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο 2019. 

Αύξηση κατά 4,3% κατέγραψε ο ρυθμός 

ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας κατά το τέταρτο 

τρίμηνο του 2019. Συνολικά το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης 

ανήλθε σε 4,1%. 

Οι αιτίες της ανοδικής πορείας, ειδικά το τέταρτο 

τρίμηνο, εντοπίζονται στην αύξηση της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας και των θετικών επιδόσεων του τομέα 

λιανικής στη χώρα.  

(Πηγή: ΒΝR, Romania-insider) 
 

3.  Ομιλία Isarescu σε ημερίδα Κεντρικής 

Τράπεζας Ρουμανίας (BNR) προς εκπροσώπους 

διπλωματικών αρχών στη Ρουμανία για τις επενδύσεις 

στη Ρουμανία (13.2.2020)  

 Πραγματοποιήθηκε στις 13.2.2020 στο κτήριο της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας, παρουσία εκπροσώπων 

διπλωματικών Αρχών, διμερών Επιμελητηρίων και 

επιχειρηματικών φορέων, ενημερωτική εκδήλωση για τις 

επενδύσεις στη Ρουμανία και τους μηχανισμούς 

χρηματοδότησης αυτών. Στην εκδήλωση, η οποία 

συνδιοργανώθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕ), ο επί τριάντα έτη Διοικητής της 

Τράπεζας κ. Mugur Isarescu έκανε αναφορά στη 

σημαντική συμβολή της ΕΤΕ στην ενίσχυση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ρουμανία και στη 

συγχρηματοδότηση έργων υποδομής. Υπογράμμισε τη 

σημασία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 

Επενδυτικών Ταμείων, χάρη στα οποία η Ρουμανία από 

τότε που έγινε μέλος της ΕΕ ως το τέλος του 2018 

αξιοποίησε περί τα 21 δισ. ευρώ. Σημείωσε, βέβαια, ότι 

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στις επιδόσεις 

της χώρας στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση δημοσίων 

επενδύσεων στους τομείς της υγείας, της έρευνας, της 

καινοτομίας, των μεταφορών. Σύμφωνα με πρόσφατη 

έρευνα της BNR, η αύξηση απορροφητικότητας κοινοτικών 

κονδυλίων ισόποσων του 1% του ΑΕΠ έχει δυναμική να 

επιφέρει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας κατά 

0.7% σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ως 3% σε 

μεσοπρόθεσμο. Ο κ. Isarescu τόνισε την ανάγκη 

ενίσχυσης της συνοχής με άλλες χώρες ΕΕ, χάραξης 

συμπαγών στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης και 

προσανατολισμού της οικονομίας προς τις νέες 

προκλήσεις του μέλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο νέο 

πρόγραμμα BlueInvest Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και το Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (της ΕΤΕ) για 

εταιρίες με καινοτόμες προτάσεις στον τομέα των ΑΠΕ και 

της «γαλάζιας» βιοτεχνολογίας. 

4. Πληθωρισμός  

Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,9% τον Ιανουάριο, 

παρουσιάζοντας αύξηση, τόσο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, 

που ήταν 3,8%, όσο και με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους που ήταν 3,2%. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 4,75%, ενώ οι 
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τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) κατά 

2,68%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4%.  

To ποσοστό του πληθωρισμού στη Ρουμανία 

είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη (σημειώνεται 

ότι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,4% 

κατά τον υπό εξέταση μήνα). Προσφάτως, η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) αναθεώρησε προς τα κάτω 

τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα 

ανέλθει σε 3,2 % ως το τέλος του 2019 (από 3,8% που 

ήταν η προηγούμενη εκτίμηση). 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)  

 

 

5.  Ανεργία  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Στατιστικής της 

Ρουμανίας, τον Δεκέμβριο η ανεργία ανήλθε σε 3,9%, που 

συνιστά ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρωζώνης 

(M.O Ευρωζώνης: 7,4%). 

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 

350.000, με την ανεργία να πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες (ποσοστό 4,3%) έναντι των ανδρών (ποσοστό 

3,3%) . 

Η Ρουμανία, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 

της ΕΕ, έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας, στοιχείο το οποίο 

οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα υψηλά επίπεδα 

μεταναστευτικών ροών από τη Ρουμανία προς πιο 

προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Λόγω της 

μετανάστευσης, ωστόσο, υπάρχει και έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, πράγμα το οποίο αποτελεί 

σημαντικό μειονέκτημα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 

προσπάθειας της χώρας. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

6.  Πτώση ρουμανικού νομίσματος.  

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε το 

ρουμανικό νόμισμα έναντι του ευρώ την Παρασκευή 28.2 

με τη σχετική ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 4,8127. Οι 

ειδικοί το αποδίδουν στο ολοένα διευρυνόμενο έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κύρια αιτία του 

οποίου είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. 

(Πηγή: ΒΝR, Romania-insider) 
 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Άνοιγμα πρώτου καταστήματος ελληνικής 

εταιρίας Mikel Coffee στη Ρουμανία.  

Η ελληνική εταιρία καφεστίασης Mikel Coffee ΑΕ, της 

οικογένειας Κυριακάκη, με παγκόσμιο δίκτυο άνω των 200 

καταστημάτων, εγκαινίασε την Παρασκευή 14.02.2020 το 

πρώτο κατάστημά της στην Ρουμανία, στο Park Lake 

Shopping Center. 

Σημειώνεται ότι στη Ρουμανία λειτουργούν στον εν 

λόγω τομέα ήδη από το 2011 με επιτυχία τα ελληνικών 

συμφερόντων καφεζαχαροπλαστεία Zoomserie, με δώδεκα 

καταστήματα, και από το 2018, οπότε και έκανε δυναμική 

επάνοδο, η εταιρία «Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΒΕΕ», με  

πέντε καταστήματα.  

 

2. Εορτασμός 20 ετών παρουσίας του Ομίλου 
Cablel Ελληνικά Καλώδια στη Ρουμανία.  
 

Η Icme Ecab SA, θυγατρική του Ομίλου Cablel 

Ελληνικά Καλώδια, γιόρτασε πρόσφατα τα 20 χρόνια 

παρουσίας στην Ρουμανία και τα 70 χρόνια συνολικής 

λειτουργίας της.  Με συνεχείς επενδύσεις τόσο σε 

εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, που 

ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ, αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη και παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των 

μεγαλύτερων και πλέον μακροβιότερων ελληνικών 

επενδύσεων στη Ρουμανία.   

3. 43η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ΤΤRI 

(Βουκουρέστι, 20-23.2.2020) - Συμμετοχή ελληνικών 

περιφερειών, δήμων, φορέων και τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

Πραγματοποιήθηκε από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 

τ.έ στο εκθεσιακό κέντρο ROMEXPO η 43η Διεθνής 

Έκθεση Τουρισμού ΤΤRI (Targul de Turizm al Romaniei), η 

μεγαλύτερη στον εν λόγω τομέα στη Ρουμανία, η οποία 

προσέλκυσε περί τους 21.000 επισκέπτες. Στην έκθεση 

συμμετείχαν άνω των 300 εκθετών (τουριστικοί 



[Type text] 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ 2020 

4 

 

οργανισμοί, ενώσεις ξενοδόχων και τουριστικών 

πρακτόρων) από 15 χώρες. 

 
 

Η ελληνική συμμετοχή ήταν και φέτος δυναμική. 

Στο καλαίσθητο περίπτερο του Γραφείου ΕΟΤ 

Βουκουρεστίου, συνεκθέτες ήταν επίσης οι Περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κρήτης, ο 

Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής και τα 

ξενοδοχεία Grecotel. Την ελληνική παρουσία στην TTR 

στήριξε έμπρακτα η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, με 

μουσικοχορευτική παράσταση που προσέλκυσε πλήθος 

επισκεπτών στο ελληνικό περίπτερο. 

4.  Δηλώσεις Υπουργού Οικονομίας, Ενέργειας 

και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος κ. Virgil Popescu 

για αύξηση χρήσης ΑΠΕ και εκμετάλλευση φυσικού 

αερίου από τη Μαύρη Θάλασσα.  

Σε ομιλία του στο συνέδριο «The geostrategic and 

economic importance of the Black Sea in the present 

European context” (Βουκουρέστι, 24.2.2020), ο Υπουργός 

Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

κ. Virgil Popescu αναφέρθηκε στο στόχο της ρουμανικής 

κυβέρνησης να αντικαταστήσει τμήμα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας βασιζόμενο σε άνθρακα (1.350 MW) 

με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από φυσικό αέριο και 

ηλιακή ενέργεια (1.450 MM). 

Σχολιάζοντας την απόφαση της Exxon να 

εγκαταλείψει την επιχείρηση εκμετάλλευσης φυσικού 

αερίου στη Μαύρη Θάλασσα, ο κ. Popescu επεσήμανε ότι 

ανεξάρτητα από τη στάση της αμερικανικής εταιρίας, ο 

ίδιος επιθυμεί να παραμείνει η Ρουμανία στην 

κοινοπραξία, πράγμα το οποίο εγκρίνει και το ΔΣ της 

Romgaz. Περαιτέρω, τόνισε τη σημασία των κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου για την επίτευξη των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που είναι η μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% ως το 

2030 και η χρήση ΑΠΕ κατά 30,7% (ο ευρωπαϊκός μέσος 

όρος είναι 32%). Για τη Ρουμανία, η οποία καλύπτει το 

25% των αναγκών της από τον άνθρακα, ο δρόμος θα είναι 

μακρύς, όπως δήλωσε ο κ. Popescu.  

 

5.  Μείωση του αριθμού ξένων εταιριών στη 

Ρουμανία  

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Μητρώου 

Εταιριών αριθμός των νέων εταιριών που εισήλθαν στη 

ρουμανική αγορά τον Ιανουάριο 2020 ανήλθε σε 387, 

μειωμένος κατά 10,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019. 

Το επενδεδυμένο κεφάλαιο των νεοεισελθουσών εταιριών 

άγγιξε έφτασε τα 790 εκατ.δολ., μειωμένο 15,1% σε σχέση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

Συνολικά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη 

Ρουμανία είναι εγγεγραμμένες 227.279 επιχειρήσεις ξένων 

συμφερόντων, με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο 48,6 

δισ. ευρώ (στοιχεία Ιανουαρίου 2019). Οι πιο 

πολυάριθμες, συγκριτικά, είναι οι ιταλικές (48.892), οι 

ολλανδικές εταιρίες, ωστόσο, έχουν το υψηλότερο 

επενδεδυμένο κεφάλαιο στη χώρα (9,3 δισ.ευρώ, που 

αντιστοιχεί στο 20,68% των συνολικών ΑΞΕ στη 

Ρουμανία, με 5.422 επιχειρήσεις). Aκολουθούν οι 

αυστριακές (7.771, με επενδεδυμένο κεφάλαιο 4,9 δισ. 

ευρώ και ποσοστό 10,87% των ΑΞΕ στη χώρα) και οι 

γερμανικές (23.117 εταιρίες με κεφάλαιο 4,997 δισ. ευρώ 

και μερίδιο 11,09%). Οι ελληνικές κατέχουν την 7η θέση, με 

7.672 εταιρίες, μετά τις τρεις προαναφερεθείσες, την 

Κύπρο, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το καταγεγραμμένο 

επενδεδυμένο ελληνικό κεφάλαιο είναι 1,903 δισ. ευρώ και 

το ποσοστό των ελληνικών επενδύσεων στο σύνολο ΑΞΕ 

στη Ρουμανία είναι 4,23%. Από τα τελευταία στατιστικά 

του Νοεμβρίου, προκύπτει ότι 55 νέες ελληνικές εταιρίες 

ενεγράφησαν στο Μητρώο εταιριών το δίμηνο Δεκ.2019-

Ιαν.2020. 

(Πηγή: ONCR, Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εταιριών) 

 

6. Εκδήλωση Περιφέρειας Στερεάς για την 

προώθηση τουριστικού προϊόντος (Βουκουρέστι, 

21.2.2020) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας 

Στερεάς στην ΄Εκθεση Τουρισμού Ρουμανίας, 

διοργανώθηκε την Παρασκευή 21.2.2020, στο ξενοδοχείο 

Novotel στο Βουκουρέστι, εκδήλωση παρουσίασης και 
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προώθησης του τουριστικού, πολιτιστικού και 

γαστρονομικού προϊόντος της Περιφέρειας σε 

εξειδικευμένο κοινό της Ρουμανίας (tour operators, travel 

agents), και πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές 

συναντήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μεταξύ των 

τουριστικών πρακτόρων και των ξενοδόχων από την 

Περιφέρεια Στερεάς, προς διερεύνηση προοπτικών 

συνεργασίας. Την εκδήλωση προλόγισαν ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς κ. Φάνης Σπανός και ο 

Διευθυντής του Γρ. ΕΟΤ Βουκουρεστίου κ. Γιώργος 

Σταφυλάκης, ενώ ακολούθησαν στοχευμένες ομιλίες και 

παρουσιάσεις από στελέχη της Περιφέρειας, τον Δήμαρχο 

Ιστιαίας- Αιδηψού κ. Ιωάννη Κοντζιά και εκπροσώπους 

ενώσεων ξενοδόχων της περιοχής.  

 

7. Επιδότηση στη Ρουμανία από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για στήριξη της δημιουργίας δικτύου 

σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή 

Επιροπή ενέκρινε τα σχέδια της Ρουμανίας για στήριξη 

δημιουργίας δικτύου σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων για υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα σε 

αστικές, υπεραστικές και αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να 

καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα. Το πρόγραμμα, το οποίο θα 

χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει 

προϋπολογισμό 53 εκατ.ευρώ και περίοδο εφαρμογής το 

διάστημα 2020 – 2025. 

Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των 

εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων χωρίς να δημιουργήσει 

συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. 

(Πηγή: ec.europa.eu, businessreview) 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  

1. Διμερές εμπόριο 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές τις χώρας μας προς την 

Ρουμανία κατά το 2019 σε σχέση με το 2018 

παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση της τάξης του 7,31% ενώ 

οι εισαγωγές από την Ρουμανία μειώθηκαν κατά 15,06%. 

Ως εκ τούτου ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας-Ρουμανίας μειώθηκε στα 1,87 δισ. ευρώ έναντι 

1,95 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος και το ισοζύγιο είναι 

πλέον πλεονασματικό για την Ελλάδα κατά 209 εκατ. 

ευρώ. 

 

Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την 

ακόλουθη εικόνα: 

 
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας  
2017 - 2019   

 
2017 2018 2019 

Μεταβ
ολή 

ευρώ ευρώ  ευρώ 
2019 / 
2018 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

875.040.
539 

969.537.5
67 

1.040.4
25.928 

7,31% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

901.005.
659 

978.299.6
45 

830.99
6.040 

-
15,06% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.776.04
6.198 

1.947.837
.212 

1.871.4
21.968 

-3,92% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

-
25.965.1

20 

-
8.762.078 

209.42
9.888 

 

 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου) 

2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών. 

Στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,31% 

έναντι του 2018 συνέβαλε η αξιόλογη αύξηση που 

κατέγραψαν οι εξαγωγές παιχνιδιών (κεφ. 95), κυρίως 

λόγω της λειτουργίας τα τελευταία έτη του καταστήματος 

Jumbo στη Ρουμανία, καθώς και η αύξηση κατά 20,34% 

των εξαγωγών προϊόντων σιδήρου. Παράλληλα, οι 

ελληνικές εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών 

συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία καλύπτοντας πλέον 

μερίδιο 14%  επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας 

μας στη Ρουμανία. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι 

εξαγωγές λιπασμάτων προς την Ρουμανία με την αξία τους 

να ξεπερνά τα 27 εκατ. ευρώ. Από πλευράς μας, θεωρούμε 

πως οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών θα διατηρηθούν 

σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης της ανόδου του βιοτικού 

επιπέδου στη Ρουμανία και της απόκτησης πιο υγιεινών 

προτύπων διατροφής ενώ και οι εξαγωγές δομικών υλικών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_224
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παρουσιάζουν προοπτικές, καθώς η οικοδομική 

δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ρουμανίας 

συνεχίζεται αμείωτη. Στον αντίποδα, μικρή μείωση 

κατέγραψαν οι εξαγωγές πλαστικών υλών και προϊόντων 

ενώ μεγαλύτερη ήταν αυτή των ηλεκτρονικών μηχανών και 

συσκευών καθώς και των πετρελαιοειδών.  

 

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών της Μολδαβίας,  
η μολδαβική κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο 
για την αποκατάσταση οδικών δικτύων στη Μολδαβία, 
συνολικού μήκους 350 χμ.  

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, έχουν 
προκηρυχθεί διαγωνισμοί για την αποκατάσταση των 
ακόλουθων οδικών δικτύων: 

 

•       R13 Road, Balti-Floresti-R14, section km 0+000 - 

39+830; 
•       G122 Road, M3-Sagaidacul Nou - Satul Nou - 

Mihailovca-R26, km 5+140 - 18+080; 

•       Ml Road, Romanian boarder-Leuseni - Chisinau - 

Dubasari - Ukrainian border, km 86+280 

- 94+480 (M2 Road, Chisinau By pass, section 2); 
•       MI Road, Romanian boarder - Leuseni - Chisinau - 
Dubasari - Ukrainian border, km 

96+000 - 105+000 (M2 Road, Chisinau By pass, 
section 3); 
•       G125 Road, Cimislia-Iargara-Sarata Nona, section 
km 2+700 - 24+500; 
•       G109 Road, Delacau-Buiboaca-R2, sections km 
7+990 - 9+130 and km 13+400 - 19+430; 
•       R30 Road, Anenii Noi - Causeni - Stefan Voda - 
Ukrainian border, km 82+160-100+860; 
•       G98 Road, R25-Lozova-StoIniceni-Hincesti, 
section km 2+820- km 8+720; 
•       G135 Road, Ceadir Lunga - Congaz- Dimitrovca- 
G131, section km 10+000-km 18+000; 
•       R26 Road, Bender-Causeni-Cimislia, section km 
83+300 - km 85+860; 
•       R36 Road, Basarabeasca - Ceadir Lunga - R29, 
section km 20+310 - km 32+710; 
•       R31Road, R30 Tudora - Palanca - Ukrainian 
border, section km 0+000 - 11+000. 
               Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς, 
τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα έγγραφα μπορείτε να 

αρυσθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://asd.md/page/achizitii-curente. 

     Σημείο επαφής από μολδαβικό Υπουργείο 
Οικονομίας και Υποδομών έχει οριστεί ο κ. Radu 
Rogovei  (radu.rogovei@mei.gov.md), τηλ.: 00373 
22250695). 
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