Gazdasági összefoglaló, közbeszerzési összesítő (2021.03.01.-2021.03.07)
A Delgaz Grid földgázszállító az elmúlt időszakban több kilométeren korszerűsítette a
temesvári földgázvezetékeket, idén 21 kilométeren tervezik korszerűsíteni a hálózatot. A
Delgaz Grid, amely az E.ON csoporton belül a földgáz elosztását végzi, 20 romániai megyében,
összesen 23.000 kilométer földgázvezetéket és 82.000 km villamosenergia-hálózatot működtet. A
jelenlegi, temesvári projekt 11 millió lejből (2,3 millió euróból) valósul meg.
https://www.transilvaniabusiness.ro/2021/03/05/delgaz-grid-pregateste-investitii-de-11-milioane-delei-in-retelele-de-alimentare-cu-gaze-naturale-din-timis/

Az Alerion Clean Power egy együttműködési megállapodást kötött a PV Project RO-val
egy 200 MW-os napelempark létrehozásáról, amelyből az év közepéig egy 33 MW-os
egységet helyeznek üzembe. Az Alerion Clean Power vállalatnak jelenleg a nyugati
országrészben több beruházása is van Zsombolya, Nagyszentmiklós (Temes megye),
Alsóvarány (Krassó-Szörény megye), valamint Kisősi (Bihar megye) környékén, de Románia
mellett Olaszországban, Spanyolországban és Bulgáriában is vannak érdekeltségei. A PV
Project RO-t olasz üzletemberek alapítottak és 2019-ben kezdte meg tevékenységét.
https://www.transilvaniabusiness.ro/2021/02/24/o-societate-italiana-va-construi-in-romaniamai-multe-parcuri-fotovoltaice-in-colaborare-cu-o-firma-din-timisoara/

A Kolozs Megyei Tanács 2 új elektromosautó töltőállomást helyezett üzembe a
Kolozsvár központi részén található Cluj Arena stadion parkolójában. A Plug&Charge
típusú 2x22 KW teljesítménnyel rendelkező töltőállomásokat 100%-ban elektromos, valamint
plug-in hibrid autókhoz is lehet használni. A beruházás szükségességét az indokolta, hogy
kötelezővé tették az elektromos autótöltő állomások meglétét nemzetközi sporteseményeket
lebonyolító létesítmények számára.
https://www.transilvaniabusiness.ro/2021/03/05/masinile-electrice-si-hibrid-alimentate-la-cluj-arena/

A Selina cég minden perét elvesztette, amelyeket a váradi önkormányzat ellen indított az
új focipálya területeinek kisajátítása ügyében. A Nagyváradi Ítélőtábla február 26-án hozta
meg jogerős ítéletét. Mindezek után nincs akadálya annak, hogy a város átvegye a
beruházáshoz szükséges összes területet. Miután ez megtörténik, az önkormányzat a
sportkomplexum megvalósíthatósági terveit átnyújtja az Országos Befektetési Vállalatnak és a
Fejlesztési Minisztériumnak, ugyanis ezek fogják megvalósítani a város elképzelését. A
Fogarasi út és az állatkert közötti területen egy 16.291 férőhelyes labdarúgó stadion, egy hotel
és egy 150 férőhelyes mélygarázs épül fel.
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pert-nyert-varad-a-selina-ellen-3518239/

A nagyváradi önkormányzat létrehozza a város negyedik ipari parkját is, a helyi tanács
már megszavazta az új létesítmény gazdasági-műszaki mutatóit. A beruházás értéke
mintegy 11 millió lej (2,27 millió euró), a munkálatok során bevezetik a helyszínre a
közműhálózatot és leaszfaltozzák az utakat. Az új ipari park egy 65 ezer négyzetméteres
területen lesz, a munkálatok után a területet összesen 24, egyenként 2000–6000
négyzetméteres parcellákra osztják fel, és így adják majd koncesszióba, főként nagyváradi
vállalkozások számára. Eddig már több mint négyszáz kérvény érkezett az önkormányzathoz
különböző nagyváradi cégektől, amelyek át szeretnék költöztetni termelési egységeiket ezekre
a parcellákra.
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/alakuloban-a-negyedik-ipari-park-3513526/

Arad Megye Tanácsa két tanácsadói szerződést írt alá, amelyek közül az egyik a megye
elektromos hálózatának fejlesztését fogja segíteni a 2021–2027-es időszakban. A
szerződéseket a RomActiv Business Consulting Kft.-vel kötötték.
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/tovabbra_is_a_fejlodes_a_cel.php
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