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H I R D E T É S

MAROS MEGYÉBEN MŰKÖDIK, HARGITA MEGYÉBEN TERVEZIK A LÉTESÍTMÉNYT

Lehetőségek beruházóknak

Ipari park Székelyföldön. Több ilyen beruházásra lenne szükség

Ritka alkalom. Túl sok szalagot nem vágtak tavaly a hatóságok

Hargita megyében ipari park 
létrehozásán dolgoznak, a 
szomszédos Maros megyében 
már a meglévő létesítmény 
bővítésénél tartanak.

 » ANTAL ERIKA

B ővíteni készülnek a Maros 
megyei ipari parkot – je-
lentette be Nagy István 

igazgató. A létesítményben máris 
nagyjából 1600 személy dolgozik, 
és ez a szám tovább nő, hiszen 
igény van újabb közművesített, 
infrastruktúrával ellátott ipari 
területekre. Nagy István lapcsa-
ládunk érdeklődésére elmondta, 
a fa- és fémmegmunkálás, a bú-
torkészítés, az ipari porfestés, az 
autóipar, a textilnyomtatás terü-
letén tevékenykedő cégek az ipa-
ri park 80 százalékát foglalják el, 
további 1–2–5 hektáros területe-
ket tudnak még biztosítani a be-
fektetőknek. Igény van az újabb 
területekre, és ennek megfelelő-
en további bővítéseket terveznek. 
„Nem várjuk meg, hogy teljesen 
beteljen az ipari park, előtte a bő-
vítésen gondolkodunk” – mond-
ta az igazgató.

Beruházókra várnak
Nagy Istvántól megtudtuk, hogy 
hosszabb távon 40 hektárral 
szeretnék növelni az ipari park 
felületét, amire volna is lehető-
ség, hiszen a marosvásárhelyi 

repülőtér és a vasútvonal kö-
zött, Kerelőszentpál irányában 
jókora ipari terület található. 
Első lépésként 12 hektár meg-
vásárlására kaptak jóváhagyást 
az ipari parkot működtető rész-
vénytársaságtól és annak fő 
részvényesétől, a Maros megyei 
önkormányzattól. „A kataszteri 
térképeket tanulmányozva talál-
tam négy olyan összefüggő par-
cellát, amely folytatása lehetne 
a jelenlegi ipari parknak” – ma-
gyarázta az igazgató, hozzátéve, 
hogy ezek a területek magán-
tulajdonban vannak, ezért már 
évek óta folynak a tárgyalások 
a tulajdonosokkal. „A vásárlást 
és a közművesítést nem kezdjük 
el, amíg nem tudjuk, hogy kinek 
értékesítjük, mert konkrét igé-
nyekre szabjuk azt a beruházást, 
ami a mi feladatunk” – fogalma-
zott. Elmondta továbbá, hogy a 
legnagyobb összeg, amit a terü-
letekért fi zethetnek, négyzetmé-
terenként 7–8 euró.

Tervek Hargita megyében
A Hargita Megyei Tanács is ér-
dekelt abban, hogy ipari parkot 
hozzon létre a megye területén 
– válaszolta érdeklődésünkre 
Borboly Csaba. A megyei ta-
nács elnöktől megtudtuk, hogy 
közös megoldást keresnek az 
önkormányzatokkal, illetve Har-
gita megye gazdaságfejleszté-
si programja is kitér az ipari 
parkok szükségességére. „Erre 

vonatkozóan létezik érvényes 
tanácshatározatunk is, ugyan-
akkor Madéfalván elkezdtük 
kialakítani az ehhez szükséges 
infrastruktúrát. A napokban 
is egyeztettünk Csíkszereda, 
Csík csicsó és Madéfalva polgár-
mestereivel” – közölte az elnök, 
hozzátéve, hogy jelenleg folya-
matban van a Madéfalva és Csík-
csicsó borzsovai határában lévő 
területek telekkönyvezése. Ezek 
a területek több szempontból is 
megfelelőek az ipari parknak: a 
vasúti csomópont jelenléte és a 
megyeszékhely közelsége egya-
ránt mellettük szól.

„Minden jelentkező cégnek 
helye van” 
„Célszerű lenne agrárfeldolgo-
zásban vagy logisztikában tevé-
kenykedő cégeket vonzani, de 
minden jelentkező cégnek helye 
van” – mondta Borboly. Gyer-
gyó és Udvarhely térségében is 
épülhet – önkormányzatokkal 
együttműködve – ipari park, 
amennyiben van erre igény, a 
megyei tanács nyitott a partner-
ségre. „Ugyanakkor támogatjuk 
kisebb ipari parkok létrehozását 
is, ilyen például Csíkszenttamás 
községben lesz. Itt egy régi ipari 
telepet sikerült megvásárolni a 
helyi önkormányzatnak, nagy az 
érdeklődés iránta a fi atalok ré-
széről is, de további érdeklődők 
is jelentkezhetnek” – fogalma-
zott a tanácselnök.
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 » BÁLINT ESZTER

Hatvan kilométerrel, vagyis 7,9
százalékkal bővült tavaly 

decemberre a romániai autópá-
lya-hálózat a 2017-es év végéhez 
mérten – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által csü-
törtökön nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A hivatalos statisz-
tika szerint tavaly összesen 86 234 
kilométer közút volt Romániában, 
amiből 17 740 kilométer (20,6 
százalék) főút, 35 085 kilométer 
(40,7 százalék) megyei és 33 409 
kilométer (38,7 százalék) községi 
út. A főutak 34,9 százaléka (6194 
kilométer) volt európai rangú út 
és mindössze 4,6 százalék (823 ki-
lométer) autópálya. A főutak 10,6 
százaléka (1873 kilométer) négy-
sávos, 1,6 százalék (290 kilométer) 
háromsávos és 0,2 százalék (31 
kilométer) 6 sávos. Eközben a me-
gyei utak 40,4 százaléka korszerű-
sített, 38,2 százalékuk burkolata 
pedig még mindig kőből van.

Mint ismeretes, a kormány kép-
viselői számtalan becsléssel ruk-
koltak elő, hány kilométer sztrádát 

sikerül átadni a 2018-as év végéig a 
forgalomnak. 2017 decemberében 
az akkori közlekedésügyi minisz-
ter, Felix Stroe úgy nyilatkozott, 
156 kilométerrel fog bővülni 2018-
ban a romániai autópálya-hálózat. 
2018. december elején Darius Vâl-
cov, Viorica Dăncilă kormányfő 
gazdasági ügyekért felelős tanács-
adója már ennek felét sem tudta 
megjósolni, ő akkor azt becsülte, 
hogy az év végéig még összejön 
73 kilométer új sztráda, amit át is 
lehet adni a forgalomnak. Megje-
gyezte ugyanakkor, hogy január-
ban már a kilométerek száma eléri 
a 113-at. Tíz nappal később Narcis 
Neaga, az országos közútkezelő 
(CNAIR) vezetője azt mondta, 100 
kilométer autópályát építettek az 
év folyamán, és ebből 60 kilomé-
tert lehet év végéig átadni a forga-
lomnak. Kijelentései olyan kontex-
tusban hangzottak el, hogy Viorica 
Dăncilă kormányfő bejelentette: 
amennyiben december 31-éig nem 
épül meg a beígért 100 kilométer 
autópálya, úgy menesztik az orszá-
gos közútkezelő vezetőjét – azóta 
is ő vezeti a szakhatóságot.

Csigalassú sztrádaépítés

 » RÖVIDEN

Start-Up Nation: rajtol a szerződéskötés
A Start-Up Nation 2018 program első 200 szerződését május első he-
tében írjuk alá – jelentette be csütörtökön Ştefan Radu-Oprea üzleti 
szféráért felelős miniszter. Mint részletezte, összesen 33 514 pályázat 
érkezett. Ebből mostanáig 6688-at vizsgáltak át, s ezek közül 5302-t 
elfogadtak, 498-at elutasítottak, 928 projektben pedig különböző 
aspektusok tisztázásra szorulnak. Oprea ugyanakkor leszögezte, 
van pénz, kétmillió euró értékben áll rendelkezésre „vállalt hitel”, 
és 390 millió lej értékben van „költségvetési hitel”. „Idén előírtuk az 
előlegnyújtás lehetőségét is, amennyiben valaki igényelné. Aláír-
hatjuk a szerződéseket, és rajtolhat a Start-Up Nation” – szögezte 
le a miniszter, aki szerint különben a nagyobb likviditásigény az év 
végén szokott megjelenni.
 
Enyhén csökkent a bankközi kamatláb
Egy bázisponttal, évi 3,38 százalékra mérséklődött csütörtökön a 
lejalapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló háromhavi irányadó 
bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank 
(BNR). Hasonló szinten 2019. április 17-én állt, 2019 elején pedig még 
2,99 százalékos volt. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat-
havi bankközi kamatláb a szerdán jegyzett évi 3,43 százalékról 3,42 
százalékra csökkent, míg a kereskedelmi bankok egymás közötti 
hitelezésekor használt 9 havi 3,49 százalékra, a 12 havi ROBOR pedig 
évi 3,54 százalékra mérséklődött.




