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Napelem parkot alakítanak ki az egykori nagybányai színesfém kohászati kombinát 

helyén. A csődbe ment Cuprom 55 hektáros telephelyét két cég vásárolta meg: a Steinhardt 

Development és a Minero Remediation. Előbbi, amely egy brassói üzletember tulajdonában 

van, 2021 végén kapta meg a telekrendezési okiratot, amelynek alapján elvégezhető a 

beruházás. A napelem park beépített teljesítménye 25 MW lesz, és a területén töltőállomást is 

kialakítanak elektromos gépjárművek számára. A beruházás becsült értéke 65 millió euró. A 

Steinhardt Development által megvásárolt telken áll a rézfeldolgozással foglalkozó egykori 

kombinát kéménye, ami a maga 351,5 méterével a legmagasabb romániai építmény, és egyes 

források szerint Európában is éllovas az ipari építmények kategóriájában. A tervek szerint a 

gyárkéményt megtartják és kilátóvá alakítják. 
https://maszol.ro/gazdasag/Kilatova-alakitananak-at-egy-nagybanyai-gyarkemenyt 
 

A kolozsvári Carbochim Rt. egy március 24-én megkötött megállapodás szerint 41,17 

millió euróért eladta a Május 1. téren levő, gyárépületeket is magába foglaló 120 

hektáros ingatlanját – derül ki a Bukaresti Értéktőzsde számára eljuttatott 

közleményből. Az adásvételi szerződést a Carbochim a Rivus Investments Kft.-vel kötötte, 

amely vélhetően lakóparkot és irodaházakat épít majd. Érdekes adaléka a tranzakciónak, hogy 

a Carbochim üzem többségi tulajdonosa Iulian Dascălu, a Iulius Csoport alapító-

vezérigazgatója, aki az ingatlanfejlesztő vállalatai révén vált sikeres üzletemberré. A vevő 

cég, a tavaly ősszel alapított Rivus Investments Kft. székhelye pedig a Iulius Csoport 

tulajdonát képező iroadépületben van bejegyezve, ami alapján arra lehet következtetni, hogy a 

Május 1. tér környéki ingatlan marad Dascălu érdekeltségében, az ingatlanfejlesztést pedig 

szintén a Iulius Csoport valamely vállalata fogja végezni. 

https://transtelex.ro/penzcsinalok/2022/03/31/kolozsvar-eladtak-a-carbochim-uzem-alol-az-

ingatlant-lakopark-es-irodahazak-epulnek-a-helyebe 
 

A nagyváradi repülőtér áruterminálját a kifutópályával összekötő út építési munkálatai 

miatt május 2–15. között felfüggesztik a forgalmat a reptéren, ami érinti a Ryanair 

légitársaság Nagyváradon üzemeltetett nemzetközi járatait is. A kialakult helyzet nyomán 

a helyi tanács elfogadta a szerződéskiegészítést, amely szerint a Ryanairrel kötött egyéves 

járatüzemeltetési szerződés két héttel meghosszabbodik, így pótolják a május első felében 

kieső időszakot, amikor nem fognak járni a nemzetközi járatok. A fapados légitársaság 

hetente kétszer szállít utasokat Nagyváradról négy európai helyszínre: Londonba, Bolognába, 

Milánóba és Düsseldorfba. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/04/felfuggesztik-a-jaratokat 
 

A Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) legfrissebb adatai 

szerint összesen 1334 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon a 

szabad munkahelyek száma pedig összesen 1004. Nagyszalonta körzetében 84, Belényes 

körzetében 73, Élesd körzetében 75, Margitta körzetében 98 szabad munkahelyet hirdettek 

meg. A 115, felsőfokú képzettséget igénylő álláslehetőségek sorában többek között 

minőségellenőrt, vásárlási, gazdasági elemzőt, különböző képesítésű mérnököket, gazdasági 

tanácsadót, főkönyvelőt, jegyzőt, projektvezetőt, programozót keresnek. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/04/szabad-munkahelyek-101 
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