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SZAKÉRTŐK: A KORMÁNY NEM FEJLESZTÉSRE HASZNÁLJA AZ ÖSSZEGEKET

Zsonglőrködnek Bukarestben
az európai uniós pénzekkel

Továbbra sem sikerült Romániának felpörgetnie a rendelkezésre álló európai 
uniós források lehívását. Miközben az előző ciklusban 2 milliárd euró elve-
szett, most sem jobbak a kilátások, ráadásul a kormány csak zsebre tenni, 
elkölteni akarja a pénzeket, a hatékonyság számára nem fontos – hívták fel 
a fi gyelmet a Krónikának nyilatkozó illetékesek, érintettek. Jelenleg például 
már kifi zetett összegekre pályáztatják a megyei önkormányzatokat. 9.»

Pénz van, csak pályázatok kellenének. A túlzott központosítás, a változó jogszabályi környezet is hátráltatja az önkormányzatokat és az üzleti szférát

Román harc
a német sajtóval
A bukaresti külügy hivatalos köz-
leményben panaszkodott, amiért a 
német sajtó nem a román illeté-
kesek szája íze szerint írt Erdély 
megszerzéséről. A DPA hírügynök-
ség, majd annak nyomán a ZDF 
közszolgálati csatorna is az Ansch-
luss kifejezést használta a száz 
évvel ezelőtti eseményekre, amit 
Ausztria Németországhoz csatolá-
sára is alkalmaznak.  5.»

MOGYE: elegük van
Ádám Valériánból
Ádám Valérián RMOGYKE-ve-
zető a Krónikának elismerte, 
hogy fenyegető üzeneteket is 
küldött a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem 
magyar oktatóinak, mert „nem 
akarta kiteregetni a szennyest”. 
A MOGYE oktatói emiatt közös 
állásfoglalásban határolódtak el 
az aktivistától. 3.»

Kulcsfontosságúak
az orvoslakások
Óriási jelentőséggel bír a felkínált 
szolgálati lakás, amikor egy orvos 
arról dönt, hol vállal munkát. Ezt 
a székelyföldi kórházak vezetői is 
felismerték: törekednek arra, hogy 
hajlékkal segítsék a térségben 
munkát vállaló szakembereket. 
Van, ahol egyelőre csak a lakbér 
támogatásával tudják segíteni a 
szakembereket. 7.»

Diószegi László lett
az év klubvezetője
Diószegi Lászlót választották a 
2018-as esztendő legjobb klub-
vezetőjének a romániai futball-
gálán. A Sepsi OSK tulajdonosa 
örült az elismerésnek, amely 
szerinte mindenkit megillet, aki 
a sikerükhöz hozzájárult. Az év 
játékosának járó díjat Răzvan 
Marin vehette át, míg az év edzője 
a CFR-t bajnoki címig vezénylő 
Dan Petrescu lett. 11.»

 »  Románia 
most is ott áll, 
ahol hét éve: a 
költségvetési 
ciklus közepén 
a rendelkezésre 
álló összegek 
elenyésző részét 
hívta le.
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A politika hátráltatja a kolozsvári
regionális kórház ügyét  2.»

Összebeszélve emelték a tarifákat
a romániai biztosítótársaságok 9.»

Monyo Project: meghalni sem 
érdemes, éljünk és alkossunk! 12.»
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