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Lucian Bode ügyvivő szállításügyi miniszter munkamegbeszélést tartott Kolozsvár, Nagyvárad és 

Arad polgármestereivel a Kolozsvár-Nagyvárad-Biharpüspöki vasútvonal villamosítási-felújítási 

projektjéről. Az európai alapokból támogatott vasúti infrastruktúra projekt keretében a 166 km hosszú 

vasútvonalból 160 kilométert villamosítanának, valamint 88 kilométer hosszan megdupláznák a vonalat. A 

7,3 milliárd lejbe (1,5 milliárd euróba) kerülő beruházással a Kürtösi vasúti vonalat kívánják 

tehermentesíteni, amelyen naponta 1200 teherszállító szerelvény halad át. Az említett szakasz villamosítása 

után ez lesz Románia második vasúti kapuja a Nyugat felé.  
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122217-megvalosulhat-a-kolozsvar-nagyvarad-vasutvonal-villamositasa 

 

Júniusban átadják az észak-erdélyi autópálya 5,3 kilométeres szakaszát Bors és Bihar között. 

Továbbá, ismét meghirdették közbeszerzésre a Bisztraterebes – Berettyószéplak (Suplacu de Barcău) 

szakaszt, amelyet korábban egy olyan horvát cég nyert el, amely hazájában csődöt jelentett. A 
Magyarnádas (Nădăşelu) – Szilágynagyfalu (Nuşfalău) közötti útszakaszt pedig márciusban hirdetik meg 

közbeszerzésre.  
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/juniusban-atadjak-az-eszak-erdelyi-autopalya-53-kilometeres-szakaszat-2650692/ 
 

Bognár Levente alpolgármester az aradi tehervagongyár amerikai képviselőjével találkozott az egykori 

aradi MARTA (Magyar Automobil Részvénytársaság) autógyár sorsát illetően. A Westinghouse cég 

egykori fiókjául szolgáló épület sorsa régóta foglalkoztatja az aradi önkormányzatot, amely az alpolgármester 

közbenjárásával több lépést is megkísérelt a létesítmény átvételére. A legutolsó múlt hét keddi tárgyalás pozitív 

kicsengéssel zárult, az amerikai tulajdonos elvileg rábólintott arra, hogy Arad városnak adományozza az 

épületet, így az ipartörténeti szempontból is rendkívül jelentős műemléképület, amely évtizedek óta lepusztult, 

életveszélyes állapotban van, teljes felújításon eshet át. Végső cél az autógyár irodaépületének teljes felújítása, 

majd egy ipartörténeti múzeum kialakítása. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_varos_megkaphatja_az_egykori_marta_gyar_epuletet.php 

 

657 millió lejből (138,5 millió euróból) gazdálkodhat a Temes Megyei Tanács - ami közel 25 millió 

lejjel kevesebb, mint az előző évi költségvetése volt -, de Călin Dobra tanácselnök szerint 2020 így is a 

nagyberuházások éve lesz. A Temes megyei önkormányzat idei költségvetéséből 369 millió lejt 

használnak fel a működési költségekre és 254 millió lej (53,5 millió euró) jut beruházásokra. Az idei évben 

Temes megyében jelentős beruházások lesznek az egészségügy, a megyei úthálózat fejlesztése, valamint a 

szociális és gyermekvédelem, a speciális iskolák fejlesztése területén. A legtöbb pénzt a Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság működtetésére használják fel, de nagy összegek jutnak a közúti 

infrastruktúra és az egészségügyi intézmények fejlesztésére is, mint például az új Nőgyógyászati és 

Szülészeti Klinika megépítésére.  
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/kevesebb_penzbol_gazdalkodik_iden_a_megyei_tanacs.php 

 

Két év után lezárják a fizetésképtelenségi eljárást a kolozsvári Clujana cipőgyárral szemben. A 100 

éves múltra visszatekintő Clujana cipőgyár a csődbiztosi feladatokat ellátó CITR közleménye szerint az 

egyik legkedvesebb projektjük volt, amely során új víziót próbáltak meghonosítani a brandet illetően, 

átszervezték a termékek forgalmazását, hogy országos szinten is megvásárolhatók legyenek, valamint 

diverzifikálták a termékpalettát is. A Clujana az online áruház mellett 14 partnerüzletben értékesíti a 

termékeit, az elmúlt időszakban pedig 4 újabb bemutató üzletet is nyitottak: egy másodikat Kolozsváron, 

egyet-egyet Nagyszebenben, Nagyváradon és Besztercén. A vállalat árbevétele 2019 novemberében 136 

százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.  
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200213-lezarul-a-fizeteskeptelensegi-eljaras-a-clujana-ellen 

 

1/4 részben már elkészült a korábbi nagyváradi ócskapiac helyén épülő új, 5000 fő befogadására 

alkalmas többfunkciós sportcsarnok. Az Országos Befektetési Ügynökség (CNI) 2018-ban írta alá a 
kivitelezési szerződést a Construcții Erbașu S.A, Intergroup Engineering S.R.L, Delta ACM 93 S.R.L & 

Trameco S.A. cégekből álló konzorciummal. A kivitelezés teljes összege 27,6 millió euró, amiből 19%, 
vagyis 5,2 millió az önkormányzatra eső rész.  
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/epul-az-uj-sportcsarnok-varadon-2647452/ 

 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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