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H I R D E T É S

EGYENESBE FORDULT A CENK ALATTI VÁROS SZÉKELYFÖLDET IS KISZOLGÁLÓ LÉGIKIKÖTŐJÉNEK KIVITELEZÉSE

Épülhet a brassói utasterminál
Várhatóan jövő nyárra meg-
épül a brassói nemzetközi 
repülőtér utasterminálja, 
miután aláírták az erről szó-
ló kivitelezési szerződést. A 
tervek szerint csúcsforgalom 
idején egyszerre legalább há-
rom, 180 férőhelyes repülő 
utasait lehet majd zökke-
nőmentesen kiszolgálni a 
leendő létesítménynél.
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A láírták a Brassó-Vidombák 
nemzetközi repülőtér utas-
termináljának kivitelezési 

szerződését – adta hírül közösségi 
oldalán Adrian Veştea, a Brassó 
Megyei Tanács elnöke. Az önkor-
mányzat vezetője szerint sikerült 
minden akadályt leküzdeni, en-
nek megfelelően kezdődhet a ter-
vezés és az építés. A brassói köz-
gyűlés elnökének tájékoztatása 
szerint a szerződés értéke 145,58 
millió lej áfával együtt.

A most már végleges nyertes-
nek számító Bog’Art Kft ., az UTI 
Grup és az UTI Facility Manage-
ment Rt. cégekből álló konzorci-
um a szerződésben vállalta, hogy 
tizenkét hónap alatt elkészül a 
munkálatokkal, tehát jövő nyárra 
megépül a terminál. A kivitelező-
nek három hónap alatt kell elké-
szítenie a terveket, beszereznie 
a szükséges engedélyeket, majd 
további kilenc hónap alatt végre-
hajtania a tulajdonképpeni épít-
kezést, és beszerelje a berendezé-
seket, hálózatokat. A Cenk alatti 
város légikikötőjének utastermi-
nálja háromszintes lesz, a teljes 

felülete közel 12 ezer négyzetmé-
ter, és a neves brassói építész, Do-
rin Ștefan tervei alapján készül. 
A kivitelezők szerint az ütemterv 
betartásának egyetlen akadálya a 
kedvezőtlen időjárás lehet.

Dorin Ștefan építész egyébként 
az utasterminál látványtervének 
két változatát is elkészítette, az 
első az erdélyi gótikus építé-
szetre jellemző csúcsívekből és 
az első vidombáki repülőgyár 
1930-ban épült, ipartörténeti je-
lentőségű csarnokának szintén 
íves boltozatából inspirálódott. 
Végül a brassói önkormányzat 
a második, egyszerűbb változat 
mellett tette le a voksát, mert az 
anyagi megfontolások bizonyul-
tak döntőnek, a gótikus ívekről 
való lemondással ugyanis mint-
egy tízmillió eurót spóroltak. 
A rendszert úgy tervezik, hogy 

csúcsforgalom esetén egyszerre 
legalább három, 180 férőhelyes 
repülő utasait lehessen zökke-
nőmentesen kiszolgálni, vala-
mint az is szempont volt, hogy 
a terminál utólag bővíthető. Ad-
rian Veştea megyei tanácselnök 
közölte, ha az utasterminál meg-
épül, tulajdonképpen 90 száza-
lékban a teljes beruházás kész 
lesz, ugyanakkor a napokban a 
bekötőutak és vezérlőrendsze-
rek megvalósítására is kiírták a 
közbeszerzést.

Az ütemterv szerint a légikikö-
tőt jövő év végéig építenék meg, 
és 2021 elején már fel kellene 
szálljanak az első járatok Brassó-
ból. A tanulmányok szerint a 
brassói reptér működése első 
tíz évében érné el az egymilliós 
utasszámot, ami visszaosztva azt 
jelenti, hogy a három környező 

megye lakói ez alatt 140 évnyi 
autóutat, és 5,6 millió euró értékű 
üzemanyagot spórolnak meg. 
Első körben főleg fapados járato-
kat indítanának, aztán a charter-
járatokat, és végül a menetrend 
szerinti hagyományos járatokat. 
Szakértők kiszámolták, mit jelent 
Brassó, Kovászna és Hargita me-
gyének a repülőtér megépítése: 
jelenleg a térségből a legközeleb-
bi repterekhez átlag háromórás 
autóút vezet, ez azonban lecsök-
kenne átlagosan egy órára. A lé-
gikikötő megépítésének rengeteg 
támogatója, de több ellenzője, 
kerékkötője is volt az évek során. 
Miközben Brassó megyében és 
Székelyföldön úgy látják, a reptér 
megépülése egyik fontos eleme 
lehet a gazdasági fellendülésnek, 
Bukarestben megkérdőjelezik a 
létjogosultságát.
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Mintegy 150 millió lejből épül fel a háromszintes, 12 ezer négyzetméteres brassói utasterminál

Korlátoznák a 
cégek önhitelezését

A tőkevesztett cégek számának 
csökkentésére készül a román 

kormány. A gazdasági társasá-
gokra vonatkozó törvény módosí-
tásáról szóló, közvitára bocsátott 
tervezet értelmében ha a vesztesé-
ges gazdálkodás miatt a saját tőke 
értéke az előírt szint alá csökken, a 
különbözetet automatikusan rész-
vényekké alakítják át. Ugyanakkor 
pontosan szabályoznák, hogy az 
adóhatóság milyen feltételekkel 
kérheti egy cég feloszlatását, ha 
annak törzstőkéje a megengedett 
összeg fele alá csökken. Édler 
András, a Kovászna Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke 
lapunknak elmondta, a pénzügy-
minisztérium társadalmipárbe-
széd-bizottságának ülésén a tárca 
arra hivatkozott, hogy az ország-
ban mintegy 250 ezer cég tőke-
vesztett, erre a helyzetre keresnek 
megoldást. „Nagyon sok cég évek 
óta veszteséges a könyvelésekben, 
de mégis működik, mert a tulajdo-
nos folyamatosan pénzeli. Kívülről 
nézve ez furcsának tűnik, mert mi 
értelme van, hogy valaki otthonról 
hordja be a pénzét a cégébe? Ezek 
a cégtulajdonosok valószínűleg fe-
ketéznek. Ezt a helyzetet próbálja 
a minisztérium korlátozni a meg-
szorításokkal” – részletezte Édler. 
A bukaresti testület tagja közölte, 
a bizottság ülésén felmerült, 
hogy növelni kellene a korlátolt 
felelősségű társaságok kötelező 
törzstőkéjét, hiszen a minimális 
alaptőke jelenleg mindössze 200 
lej. Édler szerint nem kellene 
ezzel a megszorítással visszafogni 
a vállalkozói kedvet, ha mégis 
emelik a minimális alaptőkét, 
akkor az egész rendszert át kellene 
alakítani olyan módon, hogy a 
vállalkozók léphessenek szintet, 
amint megerősödnek. Jelenleg 
az egyéni vállalkozást (PFA) nem 
lehet átalakítani kft .-vé, holott ez 
megoldást jelentene a megerősö-
dött vállalkozóknak. (B. K. B.)

Greenpeace: súlyosan szennyez a marosnémeti hőerőmű 

Évente 120 idő előtti elhalálozást okoz a Greenpeace szerint a marosnémeti hőerőmű által okozott 
környezetszennyezés. A nemzetközi környezetvédő szervezet kutatásaira hivatkozva csütörtökön 
rámutatott: a Hunyad megyei ipari létesítmény jelenleg integrált környezetvédelmi engedély, valamint 
a légszennyezést csökkentő berendezés nélkül működik, és a kibocsátott káros anyagok növelik az 
agyvérzés, a tüdőrák, a szív- és légzőszervi megbetegedések kockázatát.
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