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Biharban, Temesben, Kolozsban és Brassóban folyik a legtöbb ipari beruházás 

Romániában. 2022 májusában 652 ipari és logisztikai beruházás volt folyamatban, 

Romániában, hozzávetőleg 4 milliárd lej (808 millió euró) értékben. Az építőtelepeket 

monitorozó IBC Focus tanácsadó cég adatai szerint a legtöbb beruházás Bihar és Ilfov 

megyékben folyik, egyaránt 45. Biharban a legnagyobb volumenű beruházás a nagyváradi 

reptér teherforgalmi termináljának az építése. Temes, Kolozs és Brassó szintén az élbolyba 

tartoznak 33, illetve 30-30 beruházással. A kullogók Botoșani és Mehedinți megyék, ahol 

csupán 4 építőtelepen folyik munka. A beruházások összterületének tekintetében Ilfov megye 

áll az élen, 326 ezer négyzetméterrel. A második Iași, 255 ezer négyzetméterrel, majd Arad 

(199 ezer) és Bihar (160 ezer) következik. 
https://maszol.ro/gazdasag/Biharban-Temesben-Kolozsban-es-Brassoban-folyik-a-legtobb-ipari-

beruhazas 
 

Véget ért a Nagyváradot Dévával összekötő DN 76-os főút felújítása, jelentette be a 

közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR). A munkálatok a Körösivánd 

és Halmágycsúcs közti útszakasz átvételével zárultak le. Ez a 14 kilométeres szakasz 10 éven 

keresztül készült, az első kivitelezési szerződést még 2012-ben kötötte meg a CNAIR, így a 

180 km hosszú DN 76 teljes felújítása közel 11 évet vett igénybe. A beruházás során 

megszélesítették az úttestet, modernizálták a hidakat, parkolókat alakítottak ki, 

közlekedésbiztonsági munkálatokat végeztek. A Bihar, Arad és Hunyad megyén áthaladó DN 

76 biztosítja majd a kapcsolatot az A3-as észak-erdélyi autópálya és az A1-es dél-erdélyi 

sztráda között.  
https://maszol.ro/gazdasag/Tizenegy-ev-alatt-korszerusitettek-a-Nagyvarad-Deva-muutat 
 

Hét újabb, romániai üzletemberek tulajdonában levő vállalat árbevétele haladta meg 

tavaly az 1 milliárd lejt, ezzel 21-re azon cégek száma, melyeknek sikerült átlépniük ezt 

az álomhatárt. A barkácsáruházakat üzemeltető Dedeman magasan kiemelkedik a 

mezőnyből. A bákói székhelyű vállalat árbevétele tavaly meghaladta a 10 milliárd lejt (2 

milliárd eurót), amit egyetlen más, román kézben levő cég sem közelített meg, s egyhamar 

nem is fog. A második legnagyobb vállalat az elektronikai termékek kiskereskedelmi 

forgalmazására szakosodott Altex volt, 5,87 milliárd lejjel (1,2 milliárd euró), harmadik pedig 

a gyógyszer kereskedelemmel foglalkozó Fildas Trading 4,63 milliárddal (935 millió euró). 

Az 1 milliárdnál nagyobb árbevételű román tőkéjű cégek között két erdélyi van. Az egyik a 

brassói székhelyű Bilka Steel tetőrendszerelem gyártó, a másik pedig az Aramis Invest. A 

közel 5 ezer embert foglalkoztató máramarosi Aramis a legnagyobb hazai bútorgyártó. 
https://maszol.ro/gazdasag/Het-ujabb-hazai-tokeju-ceg-lepte-at-tavaly-az-1-milliard-lejes-alomhatart 
 

A magyar–román gazdasági és üzleti együttműködés, a partnerségi kapcsolatok időszerű 

kérdéseit tekintették át a szakemberek a határ menti kamarai vezetők találkozóján, 

szerdán Debrecenben, a hajdú-bihari kereskedelmi és iparkamara székházában. A 

találkozón a vendéglátó Hajdú-Bihar mellett a Békés, a Csongrád-Csanád és a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei iparkamarák elnökei, illetve az Arad, Bihar, Szatmár és Temes 

megyék kamarai vezetői vettek részt. Miklóssy Ferenc, a Hajdú-bihar megyei kamara elnöke 

a találkozó megnyitóján gratulált Románia gazdasági eredményeihez, utalva az utóbbi 

időkben tapasztalható nagyon dinamikus fejlődésre. A Románia nyugati részén tapasztalható 

dinamikusabb növekedést, a határ menti magyar megyék vállalkozásai jól ki tudják használni 

– tette hozzá. Gabriel Șopandă, Románia budapesti nagykövete az együttműködés 

jelentőségét méltatva kiemelte: a gazdasági kapcsolatokra az utóbbi időkben rányomta 

bélyegét a világjárvány, az orosz invázió pedig mindkét országnak újabb problémát jelent. 

Ebben a helyzetben a hatékony párbeszéd nagyon fontos. Hozzátette: a kétoldalú gazdasági 

együttműködés növekedőben van, több mint 21 százalékkal nőttek a kereskedelmi 

kapcsolatok tavaly az előző évhez képest, az idén pedig még kedvezőbb helyzetet mutatnak az 

adatok.  
https://maszol.ro/gazdasag/Magyarroman-hatar-menti-kamarai-elnokok-talalkoztak-Debrecenben 
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A Bihar Megyei Tanács június 10-i, soron kívüli ülésén öt turisztikai infrastrukturális 

pályázat műszaki-gazdasági mutatóit hagyta jóvá. A beruházások a Királyerdő-

hegységben található védett területekre vonatkoznak: Sonkolyoson a Nagy Magyar-barlang 

szomszédságára, Barátkán a Sebes-Körös mentére, Bihardöbrösdön a lankási Vida-tó 

környékére és Réven a Sebes-Körös szurdokvölgyére. A Réz-hegységben pedig Sólyomkővár 

térségét érinti a pályázat. Az említett térségekben kempingek, mosdók, zuhanyzók, oktatási-

adminisztratív épületek, parkolók, valamint pihenő pavilonok állnának a turisták 

rendelkezésére, továbbá megújítanák a sonkolyosi Nagy Magyar-barlang világítását is. A 

tervezet a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségével (ANANP) partnerségében 

készült el. 
https://maszol.ro/gazdasag/Vedett-terultek-turisztikai-infrastrukturalis-beruhazasairol-dontottek-Bihar-

megyeben 
 

A nagyváradi helyi tanács ülésén elfogadta az új sportcsarnok melletti parkolóban 

létesítendő napelem-park műszaki gazdasági mutatóit. A projektet a Nagyváradi 

Hőszolgáltató Vállalat nyújtja be az Országos Helyreállítási Tervhez, a beruházás célja 

megújuló energiaforrásból villamosenergiát termelni, ami hozzájárul majd az 

energiafüggetlenség eléréséhez és a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez. A napelem-parkot 

a Vágóhíd (Traian Blajovici) utcai új sportcsarnok körül kiépített parkolóban fogják 

kialakítani. Az elfogadott határozat értelmében épül majd egy fotovoltaikus erőmű, mely a 

sportcsarnok mellett kivitelezés alatt álló termálvizes hőtermelő állomást és az elektromos 

autótöltő állomásokat fogja ellátni elektromos energiával. A számítások szerint körülbelül 

1.480 darab napelem-modult szerelnek fel. A termelt fotovoltaikus energia becsült éves átlaga 

930,68 MWóra, a becsült villamosenergia-megtakarítás 25,22 százalék lesz, míg az 

üvegházhatású gázok kibocsátása évi 574,8 tonnával fog csökkenni a napalem-park üzembe 

állítása után. A beruházás teljes értéke 2,5 millió euró áfával együtt, a megvalósítási időszak 

18 hónap. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/napelem-parkos-parkolohazat-terveznek 
 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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