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Az OMV Petrom legújabb beruházását, az ország nyugati régiójának egyik legnagyobb 

üzemanyag raktárát, illetve elosztó állomását avatták fel múlt héten, Aradon. A több mint 

50.000 négyzetméteren elterülő beruházás értéke közel 19 millió euró. A beruházás során egy 

bekötőutat is építenek a telep és az északi körgyűrű között, a beruházó ugyanis egy új ipari 

övezetet szeretne kiépíteni a bázis közvetlen szomszédságában. Az ipari terminál több mint 

32.000 köbméter üzemanyag tárolására alkalmas (kb. 550.000 teli tank), és Arad, Temes, 

Hunyad és Bihar megyét fogja ellátni. 
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/felavattak_az_omv_petrom_hatalmas_bazisat.php 

 

Év végéig elkészülhet az észak-erdélyi autópálya határig tartó szakasza. Az 5,3 kilométeres 

autópálya-szakasz Bihartól északra metszi a 19-es főutat, és a magyar határig tart (ott az M4-es 

autópályához csatlakozik). A munkálatok értéke közel 134 millió lej, a kivitelezési szerződést 

tavaly december 20-án írták alá. A tervezésre idén január 18-én kaptak engedélyt, a munka 

elkezdésére pedig április 13-án, bár a hetek óta tartó esős időben nehezebben haladnak a vártnál. 

Az 5,3 kilométeres szakasz közbeszerzést egyébként a Trameco Rt., a szlovákiai Vahostav Rt., 

a Drumuri Bihor Rt., Drum Asfalt Kft. és East Water Drillings Kft. alkotta cégcsoport nyerte 

el. A kivitelezésre 19 hónapot kaptak, így 2020 őszére kell elkészülnie az autópálya-

szakasznak, de Răzvan Cuc szállításügyi miniszter szerint a kivitelezők vállalták, hogy még ez 

év végéig elkészülnek a munkálatokkal. A miniszter szerint kiegészítik a szerződésbe foglalt 

összeget azért, hogy szükség esetén éjszaka is dolgozzanak, illetve ha kell, növeljék a 

munkagépek számát.  
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/112195-igeret-ev-vegeig-elkeszulhet-az-eszak-erdelyi-

autopalya-hatarig-tarto-szakasza 

 

A Digi Távközlési Kft. hétfőn Magyarországon is elindította saját hálózatán mobil 

telekommunikációs szolgáltatásait, amit az elmúlt négy évben jelentős tervezési, 

beruházási és kivitelezési folyamatok eredményeként hozott létre. Ezzel a szolgáltató 

portfóliója teljessé válik, a vezetékes – kábeltelevízió, vezetékes internet, vezetékes telefon – 

szolgáltatások, és a műholdas televízió mellett a mobil (hang és adat) szolgáltatásokat is 

tartalmazni fogja. A Digi csoport Magyarországon, Romániában, Spanyolországban és 

Olaszországban van jelen, Magyarországon 1998 óta. A társaság 2018 májusában irányítást 

szerzett a magyar telekommunikációs piac másik meghatározó szereplője, az Invitel Távközlési 

Zrt. felett. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/112306-a-digi-elinditotta-mobil-szolgaltatasait-

magyarorszagon 

 

A világ egyik vezető gumiabroncsgyártója, a francia Michelin Csoport óriási toborzási 

kampányt indított a zilahi gyártóüzemeibe, mivel 93 millió euróból kívánja kibővíteni 

gyártási kapacitását a következő 5 évben, ehhez pedig további 1500 alkalmazott felvételére 

is szüksége lesz. A zilahi gumiabroncsgyár (Zalau Anvelope) az egyetlen, ahol a Michelin 130 

különböző típusú teherautó abroncsot gyárt a fő márkája mellett, BFGoodrich, Taurus, 

Kormoran, Riken, Tigar és Orium márkák alatt az európai, afrikai, kínai és amerikai piacokra. 

Egy másik leányvállalata a Zalau Cord a gumiabroncsgyártás egyik legfontosabb elemét, a 

fémhuzalt gyártja, amelyet a csoport összes személy- és tehergépkocsiabroncsgyárában 

felhasználnak szerte a világon. A beruházás  során a Zalau Cord kapacitását 50%-kal kívánják 

növelni.  

https://www.transilvaniabusiness.ro/2019/05/15/angrenajul-michelin-pus-in-miscare-la-zalau-

vor-1-500-de-noi-angajati/ 

 

A Főkonzulátus Külgazdasági Irodáját érintő fontosabb gazdasági események: 

 

2019. május 22-én a CED Hálózat kolozsvári irodája „Fókuszban a csomagolástechnika” 

címmel szervezett magyar-román üzletember találkozót. A szép számban megjelent 

magyarországi és romániai cégeket köszöntötte Telegdi Andrea KGA, valamint Skapinyecz 
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Péter, a CED Hálózat ügyvezetője. Ezt követően előadást tartott Ugrin András és Keresztúri 

Zsolt az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klasztertől, valamint Gerely Gábor a 

SiposPack Kft.-től. A 10 jelenlévő magyarországi vállalat vezetői rendkívül hasznos 

tárgyalásokat folytattak a megjelent romániai cégek képviselőivel, amelyekből várhatóan 

konkrét üzleti lehetőségek is lesznek. 

 

2019. május 23-án átadásra került a KÉSZ Csoport első saját romániai beruházása, a 

Hexagon Offices irodaház.  A több mint 21 ezer négyzetméternyi bérelhető felülettel 

rendelkező épület összértéke meghaladja a 20 millió eurót. Az épületet eredetileg kórháznak 

szánták, a KÉSZ Csoport kivitelezőként vett részt benne. A projekt pénzügyi okok miatt 

azonban elakadt, ezért a vállalat úgy döntött, hogy megvásárolja és irodaházzá alakítja az 

épületet, a munkálatokkal kevesebb, mint egy év alatt készült el. A város egyik legforgalmasabb 

részén, a Tordai úton található irodaház Kolozsvár egyik emblematikus épületévé vált, egy 

négyzetméternyi iroda bérleti díja 12-14 euró körül mozog. Az átadáson részt vett Mile Lajos 

főkonzul és Telegdi Andrea KGA. 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20190524-kepeken-mutatjuk-kolozsvar-legujabb-

irodahazat 
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