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A kritikusan alacsony munkanélküliségi arányra panaszkodnak a multinacionális 
nagyvállalatok Románia nyugati határán, Arad megyében tavaly eddig még soha nem 

tapasztalt 1,37%-on volt a munkanélküliség. A romániai munkaerőhiány egyik fő oka, hogy az 

aktív lakosság majdnem egyharmada Nyugat-Európában vállalt munkát a jobb kereseti 

lehetőség és a magasabb életszínvonal reményében. Az Arad Megyei Foglalkoztatási és 

Munkaerő-elhelyezési Ügynökség nyilvántartásában a munkanélküliek száma nem haladja meg 

a 2900 főt, ami nagyon kevés ahhoz képest, hogy a múlt év végén Arad megyében több mint 

2800 munkahelyet kínáltak.  
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108380-hatar-menti-munkaer-helyzet-ket-kezzel-kapnak-

a-gyari-munkasok-utan 

 

2024-ig 54 új villamossal lesz gazdagabb Arad tömegközlekedési hálózata. A villamosok 

egy részét uniós forrásokból, a többit a helyi költségvetésből tervezi megvásárolni a város. 

Gheorghe Falcă aradi polgármester stratégiai célkitűzésnek tekinti a városi levegő 

szennyezettségének csökkentését, ugyanakkor ösztönözni szeretné a lakosságot a 

tömegközlekedési eszközök használatára. 2024-ig 10 darab elektromos autóbuszt is vásárolna 

a város (uniós pályázat keretén belül). Ha mindez sikerül, a városvezetés szerint 25%-kal 

csökkenthetik a levegő szennyezettségi fokát.  
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/meg_tobb_uj_villamos_a_tisztabb_levegoert.php 

 

A Nagyváradi Önkormányzat aláírta a nagyvásártéri (December 1. park) Ullmann palota 

külső felújítására - értéke 1,55 millió euró áfa nélkül - vonatkozó szerződést a Drum Asfalt, 

a Trameco és a Lemacons vállalatokkal, a kivitelezés időtartama 24 hónap. A Löbl Ferenc által 

tervezett palota 1913-ban épült bécsi szecessziós stílusban. A munkálatok során kicserélik a 

tetőhéjazatot, a tetőszerkezet megrongált részeit és a födémet, megjavítják vagy kicserélik a 

vízelvezető csatornákat és lefolyókat, eredeti díszítésű modellek alapján helyreállítják a 

nyílászárókat, újjáépítik a kéményeket, újravakolják és újrafestik a homlokzatot, helyreállítják 

a homlokzat összes díszítőelemét és a fémből készült díszítőelemeket is. A beruházást a helyi 

költségvetésből fedezik. 
http://www.erdon.ro/megujul-a-nagyvaradi-ullmann-palota/4147010 

 

A Nagyváradi Önkormányzat alá tartozó Nagyváradi Távhőszolgáltató Rt. egy 31,7 millió 

euró értékű projektet készül leadni a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) 

keretében finanszírozásra. A város távhő-rendszerének modernizálását, távhővezetékek 

cseréjét és hőközpontok felújítását célzó projekt jelenleg az előzetes ellenőrzés fázisában van. 
https://www.zf.ro/zf-transilvania/proiect-de-31-7-mil-euro-pentru-reabilitarea-sistemului-de-

termoficare-a-municipiului-oradea-17883983  

 

Kolozsvár közvetlen szomszédságában, Szászfenesen nyit kirendeltséget az IKEA 
bútoráruház-lánc, ahol konyhatervezői szolgáltatást is nyújt majd ügyfelei számára. A 

márciusban nyíló kirendeltség 520 négyzetméteres lesz, és hétfőtől szombatig 10 és 19 óra 

között tart majd nyitva, itt vehetik majd fel az árut azok, akik online rendelnek a bútoráruház-

lánctól. Az IKEA-nak Brassóban és Temesváron is van a szászfenesihez hasonló kirendeltsége, 

Bukarestben pedig üzletei. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108423-szaszfenesen-nyit-kirendeltseget-az-ikea 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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