Gazdasági összefoglaló, közbeszerzési összesítő (2021.04.19.-2021.04.25)
Két új román–magyar határátkelő megnyitását hagyta jóvá a román kormány. A kormány
szerdai ülésén memorandumban hagyta jóvá kétoldalú megállapodás megkötését a magyar
kormánnyal két új közúti határátkelőhely megnyitásáról, Kisvarjaspuszta (Variașu) és
Dombegyház, illetve Ottlaka (Grăniceri) és Elek között. Mindkét – eddig alkalomszerűen
megnyitott – határátkelő Arad és Békés megye között teremt újabb állandó közúti
összeköttetést. A Kisvarjaspuszta–Dombegyház és Ottlaka–Elek határátkelőt már 2017 óta
használják alkalomszerűen a térség lakói a magyar-román határszakasz nyolc másik megépült
átkelőjéhez hasonlóan. A határon átvezető utak az Európai Unió forrásait felhasználva a határ
menti együttműködési program keretében épültek meg 2007 és 2013 között annak reményében,
hogy Románia már 2011-től csatlakozik a schengeni övezethez. Noha Románia szerint a
csatlakozás valamennyi feltételét teljesítették, egyes tagállamok ellenkezése miatt az ország
még nem része a belső határellenőrzés nélküli térségnek.
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/ket_uj_roman_magyar_hataratkelo_megnyitasat_hagyta_jova_
a_kormany.php

Összefog a Kolozs megyei, illetve a Beszterce-Naszód megyei tanács, hogy európai
forrásokból 90 kilométer hosszú regionális gyorsforgalmi utat építsenek Kolozsvár és
Beszterce között. A Kolozsvár-Beszterce gyorsforgalmi út Dést érinti majd, és körülbelül 90
kilométer hosszú lesz. A dokumentum előírja, hogy a közúti infrastruktúrát kezelő országos
társaságnak minden szükséges támogatást meg kell adni ahhoz, hogy megszervezze és
lefolytassa a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárást. A
dokumentumot ugyanakkor felhasználhatják különböző finanszírozási projektekre való
pályázáshoz.
https://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20210421-a-kolozsvart-besztercevel-osszekoto-gyorsforgalmiut-megepiteset-tervezi-a-ket-megye-tanacsa

Mátyás király szülőházának restaurálásáról, a kolozsvári zeneakadémia új épületéről és
az országos bölcsődeépítési program jelenlegi fázisáról is beszélt Cseke Attila fejlesztési
miniszter, Kolozsváron, ahol egy kétnapos munkalátogatáson vett részt. A miniszter egyik
legnagyobb kihívásaként beszélt arról a bölcsődeépítési programról, amelynek a fejlesztési
minisztérium már bemutatta a típusterveit. "Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány fázisában
vagyunk, ez a folyamat májusban fejeződik be. Az önkormányzatoknak már lehetőségük van
pályázatokat benyújtani a program révén" - mondta Cseke, majd azt is részletezte, hogy a
bölcsődék építését állami forrásokból, valamint EU-s támogatásokból fedezik, az
önkormányzatoknak csak a telket kell biztosítaniuk, valamint számokkal alátámasztaniuk, hogy
a településnek valóban szükségük van a típusberuházásokra. Újságírói kérdésre arról is beszélt,
hogy az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervben (PNRR) is szerepel a
bölcsődeépítési program: ott 200 bölcsőde 370 millió euróból történő felépítését vállalják.
https://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20210423-cseke-attila-kolozsvaron

4 millió euróért hirdették meg az egykori szatmárnémeti Textila Ardeleana vállalat ipari
ingatlanjait. A csődeljárás alatt álló Daun Imobiliare SRL vállalat tulajdonában álló egykori
textilgyár 50.571 négyzetméteres területén több csarnok, kisebb üzem, irodák, és raktárak
találhatóak, amelyeknek összes beépített területe meghaladja a 46.000 négyzetmétert. A SM
SPRL felszámoló nyilvános árverés útján egyben kívánja értékesíteni az ingatlant, amelynek
kikiáltási ára 4.037.011 euró.
https://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/fosta-fabrica-satu-mare-textila-ardeleana-scoasavanzare-4-milioane-20049598

A Temes megyei prefektúra bejelentette, hogy két afrikai sertéspestisgócot azonosítottak
a megyében, az egyiket Honoros településen (8 sertés), a másikat a Smithfield gátaljai
farmján, ahol több mint 25.000 sertést kell megsemmisíteni. A 25.021 sertés feláldozását és
semlegesítését azonnal végre kell hajtani, hogy az afrikai sertéspestis ne terjedjen tovább. Az
állategészségügyi hatóság meghatározott egy 3 km sugarú védelmi övezetet és egy 10 km

sugarú megfigyelési övezetet Honoros és Gátalja települések körzetében, ahol szigorú
állategészségügyi óvintézkedések lépnek életbe. A Smithfield-farmon keletkező anyagi kár
jelentős, a kárfelmérés folyamatban van.
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/sertespestis_a_smithfield_gataljai_farmjan.php

Hamarosan megszavazhatja a Szilágy Megyei Tanács, hogy – elővásárlási jogával élve –
elkezdje az alkudozást Ianicicău Andrással Erdély egyik legszebb barokk épülete, a zsibói
Wesselényi-kastély megvásárlásáról. Szilágyi Róbert István, az önkormányzat alelnöke
szerint akár már májusban megegyezhetnek, utána pedig uniós források lehívásával
beteljesülhet a régóta várt álom: a megye egyik építészeti büszkeségének felújítása, nemzetközi
turisztikai célponttá alakítása. Erdély egyik legszebb barokk épületét évek óta árulja Ianicicău
András, aki 2014-ben másfél millió euróért hirdette meg az ingatlant, amely 2020 nyarán már
jócskán „leszállított áron”, 900 ezer euróért szerepelt a Sotheby’s Realty exkluzív
ingatlanközvetítő oldalon. Az ár azóta 800 ezer euróra csökkent, a Szilágy Megyei Tanács pedig
most „bejelentkezett” a felújításra szoruló épület megvásárlására. A Wesselényi-kastélyt az
1778 és 1810 közötti időszakban építették, tartozott hozzá lovarda, angolkert és egy hatalmas
udvar is. A klasszicista és barokk stílusjegyeket ötvöző kastélyból az államosítás nyomán
általános iskola lett, majd bentlakásos középiskola, pionírok háza, múzeum és a
természetkedvelő fiatalok kutatóközpontja. Az angolparkból botanikus kert lett, a lovardából
kantin, a kastély udvarán pedig gokartpályát alakítottak ki. A rendszerváltozás után sorsa sokáig
kérdéses volt, majd 2012-ben hosszas pereskedés után visszakapta a Wesselényi-család
leszármazottja, Ianicicău Éva (született Teleki Éva). Jelenleg fia, Ianicicău András foglalkozik
az épület értékesítésével.
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozvagyonna-valhat-a-zsiboi-wesselenyi-kastely-n-szilagyirobert-istvan-a-szilagy-megyei-tanacs-alelnoke-az-epulet-megvasarlasi

Április elején a Tesla Motors megnyitotta Temesváron a Superchargers nevű
gyorstöltőállomását, a hónap közepén pedig Bukarestben is felállítottak egy hasonló
állomást, és a későbbiekben Pitești-en és Nagyszebenben is így járnak el. A hivatalos adatok
szerint a 2020-as év végéig 201 Tesla autót írattak be: a 3-as modellből kilencvennyolcat, az S
modellből ötvenkettőt, negyvenhetet pedig az X modellből. A temesvári Continental Hotel
parkolójában található töltőállomás április 2 óta üzemel. A hat töltőből álló rendszer 250 KWon működik. Egy Supercharger töltője százszor nagyobb, mint a hagyományos töltőké, így az
autó töltöttségi szintjétől és a Tesla-modelltől függően az autókat 20-60 perc alatt fel lehet
tölteni. A régióban a legközelebb eső Supercharger állomás Szegeden és Debrecenben található.
https://kronikaonline.ro/gazdasag/erdelyben-is-teret-hodit-a-tesla

Újabb romániai termék kapott uniós védelmet, ezúttal a Botoșani megyében előállított
Cașcavalul de Săveni sajtkülönlegesség. A romániai listán 11 Erdélyben előállított élelmiszer
és ital rendelkezik eddig az Európai Unió által elismert eredetmegjelöléssel, illetve földrajzi
jelzéssel. Az élelmiszerek közül a szebeni szalámi, a szebeni juhtúró (telemea), a libánfalvi
juhtúró és a barcasági füstölt pettyes busa. A borok kategóriájában 10 romániai földrajzi jelzés
áll védelem alatt, köztük három erdélyi: a Körösvidéki dombság, a Szatmári dombság és a
Temesi dombság. A szeszes italok kategóriájában 9 romániai termék, illetve termékcsalád áll
uniós védelem alatt. Ezek közül négy erdélyi: a pálinka, pălincă néven, a komorzáni horinka, a
szászsárosi borpárlat (Vinars Târnave) és az aranyosmedgyesi Zetea-féle pálinka (Țuică Zetea
de Medieșu Aurit).
https://maszol.ro/gazdasag/Ujabb-romaniai-termek-kapott-unios-vedelmet

Élelmiszeripari üzletember-találkozót szervezett a CED nagyváradi képviseleti irodája
Partiumi Élelmiszeripari Beszállítói Fórum címmel szervezett üzletember-találkozót a
CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. nagyváradi regionális
irodája 2021. április 20-án Ottományban (Szalacs község, Bihar megye). A Komáromykúriában megrendezett esemény célja az volt, hogy a magyarországi élelmiszergyártó vállalatok
célzottan, B2B üzleti tárgyalások keretében kapjanak esélyt román exportpiaci lehetőségeik
bővítésére, kapcsolatrendszerük kiszélesítésére. Az eseményre érkezett magyarországi

vállalkozások képviselői két helyi vállalat vezetőjének mutathatták be termékeiket. A
FORELIT SRL (Szalárd) 2007 óta foglalkozik élelmiszeripari termékek
nagykereskedelmével, elsődlegesen a HORECA szektorban. A vállalat éves árbevétele az
utóbbi években a 6 millió EUR-t is elérte, és több mint 50 főt foglalkoztatott. A vállalkozás
megalapítása óta végbement fejlesztéseknek köszönhetően a Forelit Bihar megye és a régió
egyik legmeghatározóbb élelmiszeripari beszállítójává vált. A cég a működését 30 féle
fagyasztott termék értékesítésével kezdte meg, napjainkra a portfólió 47 kategóriára és több
mint 1200 élelmiszeripari termékre nőtt. A PARTNER DRINKS SRL (Paptamási) 2013-ban
alakult és élelmiszeripari termékek forgalmazása mellett a kapcsolódó belföldi és nemzetközi
logisztikai folyamatok biztosításával is ügyfelei rendelkezésére áll. A cég első forgalmazott
terméke a MIZSE ásványvíz volt, jelenleg pedig Bihar megyében átlagosan havi 1.200 partnert
szolgál ki. A vállalat éves árbevétele eléri az 5 millió eurót, és több mint 60 alkalmazottat
foglalkoztat. A Partner Drinks partnereinek nagy része kisebb vidéki vegyeskereskedés, de
vannak nagykereskedő és viszonteladói ügyfeleik is. Magyarországi beszállítóik közül a
legfontosabbak a Magyarvíz Kft., Szobi Italgyártó Kft., Márka Üdítőitalgyártó Kft., Szikrai
Borászat Kft., Hell Energy Magyarország Kft. A Főkonzulátus részéről Telegdi Andrea KGA
vett részt az eseményen.
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/elelmiszeripari-uzletember-talalkozot-szervezett-a-cednagyvaradi-kepviseleti-irodaja-ottomanyban-3617224/

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár

