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Románia északnyugati része: 
fókuszban a fenntartható 
regionális fejlesztés 
Románia északnyugati része földrajzi és stratégiai jelentőségű Európában, és proaktív módon vesz részt 
a jövő iparának alakításában, miközben mélyen gyökerező történelmére és természetére támaszkodik.

Románia északnyugati része Románia nyolc fejlesztési 
régiójának egyike, és hat megyéből áll: Bihar, Beszter-
ce-Naszód, Kolozs, Máramaros, Szatmár és Szilágy. 

Stratégiai jelentőségű pozíciót foglal el a Magyarországgal és 
Ukrajnával közös határának köszönhetően, a szomszédai pedig 
a közép-, nyugat- és északkelet-romániai régiók.

A régió 34 159 négyzetkilométer területet ölel fel, amely az 
ország összterületének 14,32 %-a, és 2 730 132 lakossal ren-
delkezik. A régión öt európai út halad át, most épül egy autó-
pálya, és három nemzetközi reptérrel büszkélkedhet. Ezen a 
nagyrészt vidéki és változatos területen dinamikus városok, 
híres egyetemek és vállalati infrastruktúrák élnek együtt gyö-
nyörű falvakkal, csodálatos tájakkal és lenyűgöző történelmi 
épületekkel. 

Országosan híres látványosságok

Románia északnyugati része az ország egyik legfestőibb régi-
ója, amely szépségét az Erdélyi-középhegységnek és a régiót 
néprajzi szempontból egyedivé tévő, különleges kulturális és 
népművészeti örökségnek köszönheti. Ebben a többnemzeti-
ségű régióban románok, magyarok, németek, örmények, romák 
és egyéb csoportok élnek együtt.

A régió legnagyobb városai: Kolozsvár (Románia második leg-
nagyobb városa a 2011-es népszámlálás alapján), Nagybánya, 
Nagyvárad, Zilah, Szatmárnémeti és Beszterce. Ezek a tele-
pülések egyszerre a gazdasági fejlődés regionális központjai 
és különleges kulturális és történelmi örökséggel rendelkező 
városok. A régióban három nagyváros található: Kolozsvár, 
Nagyvárad és Nagybánya.

A regionális gazdaságot tekintve az északnyugati régió negye-
dik helyen van Romániában a GDP szempontjából, és ötödik 
helyen van az export terén, célja pedig, hogy Közép- és 
Kelet-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő régiójává váljon. 
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A szolgáltatásokra és az iparra épülő, fejlett gazdasággal ren-
delkező régió egyúttal kiemelten az elektromos készülékekre 
és berendezésekre szakosodott, ezenkívül pedig a termékek 
széles körét exportálja, ideértve a zsírokat és olajokat, fát és 
fából készült termékeket, lábbeliket és fejfedőket, bútorokat 
és optikai, fényképészeti és filmfelvevő berendezéseket, vala-
mint orvosi és sebészeti eszközöket és berendezéseket. Ebben 
a régióban található a legtöbb IT-vállalat is az ország fővárosa, 
Bukarest után. 

Románia Európa egyik legjelentősebb mezőgazdasági ágazatával 
rendelkezik. Az északnyugati régió országosan hatodik helyen áll 
a megművelt földterületeket tekintve: kb. 340 000 munkahelyet 
biztosítva a gazdálkodásban, ideértve a gabonaféléket, gyökér-
zöldségeket, epret, gombát, almát, barackot, nektarint és diófélé-
ket. Az ország teljes halászati termékeinek jelentős részét 
(25 %-ot) az itteni regionális halgazdaságok teszik ki. Az erdé-
szet negyedik helyen áll, bár az országban ez az ágazat 
továbbra is rendkívül alacsony termelékenységgel küzd az 
elavult berendezések és a rossz közúti infrastruktúra miatt. 

A turizmus a régió másik fontos iparága: a kulturális, egész-
ségügyi, vidéki és ökoturizmus a lehető legjobban kiaknázza 
a régió védett hegyvidéki területei, illetve természeti és 
kulturális öröksége által nyújtott lehetőségeket.

Annak ellenére, hogy a felsőfokú képesítést megszerzők és az 
egyetemi beiratkozások száma csökkent (2014), még mindig 
ebben a régióban van a legtöbb kutatás-fejlesztési és inno-
vációs egység Bukarest után. A kutatás-fejlesztési és innová-
ciós egységek 3 500 alkalmazottjának szinte a fele nő (2014), 
amely bőven meghaladja az uniós átlagot. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.nord-vest.ro/

A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 
ÉS AZ ÉSZAKNYUGATI REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI TANÁCS

Az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség független 
regionális szervezet, amelyet vállalati státusú közigazgatási 
szervként hoztak létre a regionális fejlesztéshez kapcsolódó 
területeken történő munkára. Az Ügynökség saját érték- 
és küldetésnyilatkozattal rendelkezik, amely irányítja a 
tevékenységeit. Célkitűzései közé tartozik a regionális kü-
lönbségek csökkentése, a régió fenntartható és gazdasági 
fejlődésének támogatása, valamint a belső, a régióközi, 
az európai és nemzetközi együttműködés előmozdítása.

Az Ügynökség hatáskörei közé tartozik a regionális fej-
lesztési tervek és stratégiák kidolgozása. Az idők során 
a regionális tervezési bizottságokkal közösen stratégiai 
regionális fejlesztési terveket dolgozott ki a 2000–2002-
es, a 2004–2006-os, a 2007–2013-as és a 2014–2020-as 
programozási időszakra.

A regionális programok tekintetében az Ügynökség volt az 
1996 és 2006 közötti előcsatlakozási alapok végrehajtó 
hatósága a gazdasági és társadalmi kohéziót megcélzó 
PHARE-program és a kormányzati programok esetében.

2007 és 2013 között az Ügynökség közvetítő szervezetként 
működött a strukturális alapok által társfinanszírozott 
ROP-REGIO regionális operatív programban; a 2007–
2013-as regionális operatív program irányító hatósága a 
Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium volt.

2014 és 2020 között az Ügynökség közvetítő szervezet-
ként működik a strukturális alapok által társfinanszírozott 
2014–2020-as regionális operatív programban; a 2014–
2020-as regionális operatív program irányító hatósága a 
Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium.

A Regionális Fejlesztési Tanács a regionális szintű 
döntéshozatali szerv, és a régiót alkotó hat megye helyi 
közösségeinek önkéntes partnerségéből áll.

<  A nagyváradi polgármesteri hivatal a történelmi  
városközpont egyik gyönyörű épülete

http://www.nord-vest.ro/

