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KÖZÖS CÉL AZ EURÓPAI UNIÓS PÉNZEK HATÉKONYABB LEHÍVÁSA

Szövetségre léptek a fejlődés
érdekében a nyugati városok

Nyugati Szövetség (AVE) elnevezéssel együttműködési megállapodást kötött 
szombaton az ország négy nyugati nagyvárosának – Arad, Nagyvárad, Ko-
lozsvár és Temesvár – elöljárója az európai uniós források hatékony lehívá-
sa és a gazdasági fejlődés előmozdítása érdekében. A kormány fő erejét adó 
szociáldemokrata párti (PSD) politikusok pedig rögtön támadásba lendül-
tek, leszögezve, „Románia történelme során nem leselkedett még nagyobb 
veszély a román állam területi egységére”. 3.»

Kezet rá! A polgármesterek nagyberuházásokat kívánnak végrehajtani, megteremtve például városaik nagy sebességű összeköttetését

Aggodalom az uniós 
agrártervek miatt
A háromszéki gazdák attól tarta-
nak, hogy az Európai Unió szét 
fogja „robbantani” mindazt, amit 
eddig elértek, azonban a Sepsi-
szentgyörgyre látogató Herbert 
Dorfmann dél-tiroli európai par-
lamenti képviselő igyekezett meg-
nyugtatni őket. Eközben Székely-
föld és Dél-Tirol testvérkapcsolatát 
szeretnék kialakítani a háromszéki 
önkormányzati vezetők.  2.»

A sport nem költség,
hanem befektetés
Nem pénzkiadásként, hanem 
befektetésként kell tekinteni a 
sportra és annak infrastruktúrájá-
ra szánt összegekre – jelentette ki 
a Krónikának adott interjújában 
Mihai Covaliu. A Román Olimpiai 
és Sportbizottság (COSR) elnö-
ke úgy véli, a politikum sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektethetne a 
sport támogatására és fejlesztésé-
re, hisz a testmozgás egészséget 
jelent. 11.»

Mélyülő kormány-
elnök konfl iktus
Az alkotmánybíróság döntheti el 
a kormány és az államfő közöt-
ti huzavonát, miután előbbi a 
talárosokhoz fordult, amiért Klaus 
Johannis halogatja az új miniszte-
rek kinevezését. Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök szerint az elnök lépése 
akadályozza a kormány munkáját. 
Az államfő válaszul a kormányfőt 
és a PSD-t bírálta. 5.»

Száz kilométer
autópályát várnak
Nem biztos, hogy a közúti infra-
struktúrát kezelő országos társaság 
(CNAIR) élén éri meg a 2019-es 
évet Narcis Neaga régi-új igazgató, 
miután Viorica Dăncilă minisz-
terelnök szombaton az Antena 3 
hírcsatornának adott interjúban 
azzal fenyegette meg, hogy „repül”, 
ha év végéig nem készül el 100 
kilométernyi autópálya.  7.»

 » Emil Boc fon-
tosnak tartotta 
kihangsúlyozni, 
hogy kezdemé-
nyezésüknek 
semmi köze a sze-
paratizmushoz. 
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Újra lángba borultak
a párizsi utcák  6.»

Csak hitegette a kormány
a „régi motorosokat”  7.»

„Megerősítés és felelősség” a Kallós 
Alapítvány Prima Primissima díja  9.»
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