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Folytatódhat az építke-
zés: a közúti infrastruktú-
rát kezelő országos társa-

ság (CNAIR) aláírta a kivitelezé-
si szerződést az olasz Tirrena 
Scavi SpA-val a Kolozsvár kö-
zelében levő gyalui autópálya-
csomópont és a mellette levő 
Szamos-híd befejezésére. A híd 
az Aranyosgyéres és Gyalu kö-
zött használatban levő autópá-
lya-szakaszt köti össze a szin-
tén megépült, és átadás előtt ál-
ló Gyalu–Magyarnádas 8,7 kilo-
méteres szakasszal. Amint ar-
ról korábban írtunk, az infrast-

ruktúra-fejlesztéseket figyelő Pro 
Infrastructura egyesület nem-
rég élesen bírálta a kormányt 
a hídépítés késése miatt. E ké-
sés ugyanis – mint fogalmazott 
– hosszú időre „autópálya-múze-
ummá” alakítja a Gyalu–Magyar-
nádas-szakaszt, amely hiába ké-
szül el, nem nyitható meg a for-
galom előtt. 

Az MTI által idézett CNAIR kö-
zölte: a félig már megépített cso-
mópont és híd befejezésére kötött 

szerződés értéke 25,675 millió lej 
(1,8 milliárd forint) áfa nélkül. A 
kivitelezőnek tíz hónap alatt kell 
befejeznie a munkálatokat, és ki-
lenc évre kell garanciát vállalnia 
a munkájáért. A CNAIR azt is kö-
zölte: ütemterve szerint a hídnak 
2018 áprilisára kell elkészülnie. 

 Mint ismeretes, a gyalui Sza-
mos-hídnak pilléreit és az ösz-
szekötő elemeit még az amerikai 
Bechtel társaság készítette el, 
mellyel azonban a román állam 

2013-ban szerződést bontott. A 
híd megépítése által megnyit-
ható Gyalu–Magyarnádas-sza-
kasz a Kolozsvár–Nagyvárad- és 
a Kolozsvár–Szatmárnémeti-
országutakat köti össze, és le-
hetővé teszi, hogy a Szatmárné-
meti felől érkező gépkocsik Ko-
lozsvár kikerülésével autópá-
lyán haladjanak tovább Torda és 
Marosvásárhely irányába.
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Az olasz Tirrena Scavi SpA építi meg a gyalui csomópontot és a Szamos-hidat 

Összekötik a sztrádaszakaszokat
A Szatmárnémeti fe-

lől érkező gépkocsik 

Kolozsvár kikerülésé-

vel autópályán halad-

hatnak tovább Torda 

és Marosvásárhely irá-

nyába, ha megvaló-

sul az infrastrukturá-

lis beruházás, amelyre 

kedden kötötték meg 

a szerződést.

Elveszik a pénzt 
az állami cégektől
A gazdasági minisztérium a 
Transgaz részvényesi közgyű-
lésének összehívását kérte, 
hogy a testület jóváhagyja a 
meglévő összegekből 171 mil-
lió lejnyi osztalék kiosztását 
– áll a Bukaresti Értéktőzsdé-
hez (BVB) tegnap eljuttatott 
dokumentumban. A románi-
ai földgázhálózat üzemeltető-
je immár a harmadik tőzsdén 
jegyzett vállalat a Conpet és 
a Romgaz után, amelyiktől a 
kormány azt kérte, hogy utal-
jon osztalékot az államkasz-
szába. Mihai Tudose minisz-
terelnök úgy véli, az előleg 
nem fogja kibillenteni egyen-
súlyából a vállalatok költség-
vetését, „az ő szemszögükből 
teljesen mindegy, hogy eze-
ket az osztalékokat hat hónap 
múlva adják ide vagy most”. 
Călin Popescu-Tăriceanu, a 
szenátus elnöke eközben azt 
mondja, a kormány az előző 
évek osztalékának átutalását 
kérte az állami vállalatoktól, 
és nem azt, hogy fizessenek 
előlegben.

Nem mondanak le a 
posta vezetői
Nem mondanak le tisztségük-
ről a Román Posta igazgató-
tanácsi tagjai – jelentette be 
tegnap Dante Stein, a testület 
elnöke. Megjegyezte, nem ér-
ti, miért akarják lemondásu-
kat, hiszen nem ők, hanem az 
előző menedzsment a felelős 
a felhalmozott 400 millió lejes 
adósságért, ők pedig egy nye-
reséges vállalatot vezetnek, az 
adósságot pedig rendezni pró-
bálják. Amint arról beszámol-
tunk, Lucian Șova távközlési 
miniszter hétfőn a posta igaz-
gatótanácsának és ügyvivő 
vezérigazgatójának lemondá-
sát kérte az elmúlt évben ta-
pasztalt kudarcos menedzs-
ment miatt, Andrei Stănescu 
vezérigazgató viszont már 
aznak határozottan leszö-
gezte, nem mond le, sőt, egy 
újabb mandátumért indul.

 Az Uber körmére 
nézne a COTAR
A romániai közúti fuvarozók 
szövetsége, a COTAR arra ké-
ri az Országos Adóhatóságot 
(ANAF) ellenőrizze, hogyan ve-
szi el az Uber a pénzt az uta-
soktól, miután a ride-sharing 
mobiltelefonos alkalmazás be-
jelentette, hogy készpénzben 
is ki lehet ezentúl fizetni a fu-
vardíjat. „Tudni Akarjuk hogyan 
tudnak működni és pénzt el-
venni ezek a cégek engedélyek 
és a romániai törvények tisz-
teletben tartása nélkül. Meg 
akarjuk érteni, hogy zajlik-e 
lobbitevékenység azért, hogy 
ezek a cégek védelem alatt áll-
janak, és kik vannak benne eb-
ben a lobbiba” – szögezi le a 
COTAR. A fuvarozók tiltakozás-
sal fenyegetnek, ha a hatósá-
gok nem néznek a taxis hiénák 
körme alá.

 1 euró       4,5986 
1 dollár      3,1626
 1 svájci frank 4,0014
1 font sterling 5,0965
100 forint 1,4937

Valutaváltó

Juncker megszüntetné az élelmiszeripar kettős mércéjét
Tíz évvel a gazdasági válság ki-
robbanása után megfordult a szél-
irány, Európa „vitorláit ismét szél 
dagasztja”, ezért ki kell használni 
a mostani lendületet egy erősebb, 
egységesebb és demokratikusabb 
unió létrehozására – jelentette ki 
szerdai évértékelő beszédében 
Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke.

Minden egyes tagországban 
jól érezhető, hogy Európa új 
lendületet vett, az EU gazda-
sági növekedése az utóbbi idő-
ben az Egyesült Államok bő-
vülését is meghaladja – mond-
ta Juncker az Európai Parla-
ment (EP) strasbourgi plenáris 
ülésén, hozzáfűzve, hogy a mun-
kanélküliség kilenc éve nem volt 
ilyen alacsony, nyolcmillió új 
munkahely jött létre, és így ma 
235 millióan dolgoznak az Euró-
pai Unióban, ami példa nélküli.

Közös valutaalap, 
szabadkereskedelem

Rámutatott: közös valutaalapot, 
valamint gazdasági és pénzügy-
miniszteri posztot kellene létre-
hozni a belső piac megerősíté-
se, az integráció mélyítése érde-
kében. Elmondta, utóbbihoz nem 
szükséges új hivatal, a tisztséget 
a bizottság egyik tagja is betölt-
hetné, aki egyben az eurócsoport 
elnöke is lenne. „Nincs szükség 
párhuzamos struktúrákra” – fo-
galmazott. Juncker elmondta, ar-
ra fogja kérni a tagállami vezető-
ket, hogy hagyják jóvá a szabad-
kereskedelmi tárgyalások meg-
kezdését Ausztráliával és Új-Zé-
landdal, és ezen egyeztetéseket a 
bizottság mandátumának végéig, 
2019-ig le szeretné zárni. Cél az 
is, hogy Mexikóval és a dél-ame-
rikai közös piac (Mercosur) or-

szágaival még idén megállapo-
dásra jussanak, a tárgyalások so-
rán azonban szem előtt kell tar-
tani az átláthatóság követelmé-
nyét is – közölte.

 Hozzátette ugyanakkor, hogy 
az EU nem „naiv partizánja” a 
kereskedelemnek, ezért Brüsz-
szel új keret felállítását javasolja 
a külföldi befektetések ellenőrzé-
sére, hogy szükség esetén meg-
védje a kontinens stratégiai vál-
lalatait a külföldi, elsősorban kí-
nai felvásárlástól.

Nem akar másodrangú 
állampolgárokat

A bizottság elnöke kijelentet-
te, hogy meg kell teremteni az 
egyenlőség unióját, amelynek 
tagjai egyenlők a méretüktől és 
a földrajzi helyzetüktől függetle-
nül, nem lehetnek másodrangú 

állampolgárok. „Európának egy-
szerre kell lélegeznie a tüdeje ke-
leti és nyugati felével, máskülön-
ben a kontinens légszomjat kap” 
– közölte.

 Elfogadhatatlan az élelmisze-
rek eltérő minősége az EU-n be-
lül, nem engedhető meg, hogy 
egyes vállalatok ugyanolyan 
márkanév alatt rosszabb minő-
ségű termékeket forgalmaznak 
a közép- és kelet-európai piaco-
kon, mint Nyugat-Európában. Az 
európai jog ezt már most is tilt-
ja, a nemzeti hatóságokat kell a 
megfelelő jogosítványokkal ellát-
ni az illegális gyakorlatok meg-
szüntetéséhez – szögezte le. Ja-
vasolta, hogy az egyenlőség je-
gyében hozzanak létre új felügye-
leti hatóságot a kiküldött munka-
vállalók jogainak garantálására.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több millió euró érkezett a háromszéki mezőgazdaságba
Több millió euró pályázati 
pénzt hívtak le a háromszéki 
gazdaszervezetek mezőgazda-
sági vállalkozások létrehozá-
sának támogatására, termelési 
és értékesítési láncok népsze-
rűsítésére – számolt be Orbán 
Miklós, az AgroSic Közösségek 
Közti Társulás vezetője a vasár-
nap Sepsiszentgyörgy főterén 
zajló AgroFeszt mezőgazdasá-
gi fesztivált beharangozó ked-
di sajtótájékoztatón. Mint rész-
letezte, 100 ezer eurós európai 
uniós támogatást nyertek, kür-
tőskalács-, mézeskalács- és há-
zikenyér sütők, egy panziós és 
egy gazda társultak – a pályázati 

pénzekből ezeket a termékeket, 
a termelési és értékesítési lán-
cot népszerűsítik. A tervek sze-
rint egy év alatt 16 rendezvényt 
szerveznek, honlapot hoznak lét-
re, szórólapokon, óriásplakáto-
kon egyaránt reklámozzák a he-
lyi termékeket.

A hétvégi rendezvényen 
ugyanakkor megünneplik a LAM 
Alapítvány megalakulásának 25 
éves évfordulóját. Klárik Attila 
igazgató a sajtótájékoztatón ar-
ról adott hírt, hogy ők szintén 100 
ezer eurót nyertek, amiből a tej-
szövetkezeti ernyőn keresztül a 
helyi tejtermékeket próbálják ha-
tékonyan piacra juttatni. Elhang-

zott, további kétmillió eurót hív-
tak le a humánerőforrás opera-
tív tengelyen, ebből egyenként 40 
ezer euróval támogatják 16 vál-
lalkozás létrehozását.

A LAM különben az elmúlt ne-
gyedszázad alatt mintegy tízezer 
ügyfelet szolgálta ki, képzéseket, 
svájci mezőgazdasági gyakorla-
tot szervez, a LAM Mikrohitel Rt. 
pedig jelenleg is több mint ezer 
aktív hitelt bonyolít le.

Könczei Csaba a Kovászna 
megyei Mezőgazdasági Igaz-
gatóság vezetője rámutatott, az 
Agrofeszt mérföldkő a három-
széki mezőgazdasági rendezvé-
nyek sorozatában, megpróbálják 

városra vinni a falut, hiszen a vá-
rosi emberek többsége fenntar-
tásokkal fogadja az agráriumot, 
ezt szeretnék lebontani. A helyi 
termelők közötti verseny mel-
lett ugyanakkor a helyi fogyasz-
tói szokások megváltoztatása is 
céljuk, hogy a háromszékiek el-
sősorban ne a szupermarketek 
polcairól, hanem a helyi terme-
lőktől vásároljanak. A program-
ban lesz szarvasmarha-kiállí-
tás, állatsimogató, sétakocsizás, 
koncertek és Petre Daea mező-
gazdasági miniszter is bejelent-
kezett.
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Mégsem lesz autópálya-múzeum? Hamarosan elkezdődhet a két megépült sztrádaszakasz összekapcsolása
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