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Bihar és Szatmár megyében tett látogatást Kiss-Parciu Péter határ menti 

gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár (KKM). A látogatás célja – a partiumi 

gazdaságfejlesztési program előkészítéseként – a két megye gazdaságainak és azok fejlesztési 

törekvéseinek a megismerése, a helyi mezőgazdaságban rejlő potenciális befektetési 

lehetőségek feltérképezése volt.  
https://www.szatmar.ro/A_jo_Szatmar_megyei_alapanyag_megvan_a_feldolgozoipar_kell_szarnyra_

kapjon/hirek/96360 

 

A 2018-as év legnagyobb megvalósításairól és az idei tervekről tartott beszámolót 

Gheorghe Falcă, Arad polgármestere. A város vezetője körvonalazta, melyek a 2019-es év 

legfontosabb prioritásai, illetve milyen beruházásokban gondolkodnak. Az idei pénzügyi 

ciklusban több mint 100 millió euró értékű uniós támogatást tervez lehívni az önkormányzat. 

Az uniós támogatásoktól függő beruházások közül az egyik legnagyobb projekt egy új Maros-

híd megépítése lesz, emellett idéntől tervezik több, földbe süllyesztett hulladékgyűjtő, 2 

lakónegyedi parkolóház megépítését, és folytatják az 50 millió euró értékű „Regenerare 

urbană” nevet viselő városfejlesztési projektet, amelynek keretében a tömbháznegyedeket 

modernizálják. Jelenleg is vannak folyamatban közbeszerzési eljárások 10 új villamos 

megvásárlására, valamint az aradi Ioan Slavici Színház külső részének a korszerűsítésére, 

elkezdődött az aradi Gazdasági Líceum teljes felújítása, ugyanakkor hamarosan lezárul a Ghiba 

Birta Főgimnázium korszerűsítésére irányuló közbeszerzési eljárás. A polgármester tervei 

között továbbra is szerepel a nagyszínház mögé (Avram Iancu/Szabadság tér), illetve a 

Katedrális térre (nagypiac) tervezett földalatti parkoló megépítése is. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/evertekelo_es_idei_tervek_aradon.php 

 

A Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara az Európai Unión kívüli 

országokkal való gazdasági kapcsolatainak megerősítése és fejlesztése érdekében március 

elején gazdasági missziót szervez Izraelbe. A gazdasági misszió résztvevőinek lehetőségük 

nyílik business-to-business találkozón való részvételre, amelyet a Betlehemi/Jeruzsálemi 

Kereskedelmi Kamara szervez a román üzletemberek számára. Izrael gazdasága modern és 

rendkívül fejlett, gyorsan fejlődik a high-tech ágazat, a megújuló energiaforrások hasznosítása, 

a turizmus, az egészségügy, a mezőgazdaság és a kereskedelem, így remek lehetőségek 

nyílhatnak meg a Temes megyei vállalkozók előtt. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gazdasagi_hidak_romania_es_izrael_kozott.php 

 

Az izraeli AFI Europe ingatlanfejlesztő, amely többek között a bukaresti AFI Cotroceni 

Mall tulajdonosa, 2019 végéig egy új bevásárlóközpontot épít Aradon. A cégnek több éve 

a tulajdonában van az a 80.000 négyzetméternyi földterület, amelyre a mostani, több mint 40 

millió euró értékű beruházást tervezik. A tervek szerint a harmadik negyedévben indulnának az 

építkezési munkálatok, amelynek eredményeképpen egy 35-36 ezer négyzetméteres 

bérbeadható felületű ingatlan jönne létre, amelyből egy 10.000 négyzetméteres felületre már 

leszerződtek egy (DIY) do-it-yourself barkácsáruházzal. 
https://www.zf.ro/business-construct/israelienii-de-la-afi-incep-constructia-unui-retail-park-in-arad-o-

investitie-de-40-mil-euro-17853602 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 

https://www.szatmar.ro/A_jo_Szatmar_megyei_alapanyag_megvan_a_feldolgozoipar_kell_szarnyra_kapjon/hirek/96360
https://www.szatmar.ro/A_jo_Szatmar_megyei_alapanyag_megvan_a_feldolgozoipar_kell_szarnyra_kapjon/hirek/96360
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/evertekelo_es_idei_tervek_aradon.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/gazdasagi_hidak_romania_es_izrael_kozott.php
https://www.zf.ro/business-construct/israelienii-de-la-afi-incep-constructia-unui-retail-park-in-arad-o-investitie-de-40-mil-euro-17853602
https://www.zf.ro/business-construct/israelienii-de-la-afi-incep-constructia-unui-retail-park-in-arad-o-investitie-de-40-mil-euro-17853602

