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VÁLTOZÁSOK VÁRNAK A CÉGEKRE ÉS ALKALMAZOTTAIKRA AZ ÚJ ÉVBEN

Erőpróba a 2019-es év
a vállalkozások számára

Semmi új nincs a nap alatt, a kormány rendszeresíti az összevisszaságot, de 
azért összességében nem olyan rossz a helyzet – értékelt a Krónika megkeresé-
sére Édler András gazdasági elemző, akit a január elsejétől életbe lépett béreme-
lésekről, adóügyi módosításokról kérdeztünk a 2019-es évi állami költségvetésre 
várva. A szakszervezetek viszont a Társadalmi Párbeszédért Tanács haladékta-
lan összehívását szorgalmazzák, és tüntetésekkel fenyegetőznek. 7.»

Van, mit számolgatni. A romániai cégek számára több új intézkedéssel rajtolt el a 2019-es esztendő

Elnöki nyitány
vita árnyékában
Nyilatkozatháború robbant ki 
Bukarest és Brüsszel között 
annak nyomán, hogy Jean-Claude 
Juncker, az EB elnöke kételyének 
adott hangot azzal kapcsolatban: 
Románia készen áll-e az elsején 
elkezdődött soros EU-elnökségre. 
A kormány fő erejét adó PSD poli-
tikusai szerint a politikai háború 
kirobbantásáért az államfő és az 
ellenzék a felelős.  5.»

„Háború” a vezérkari
főnök miatt
Megtagadta Klaus Johannis ál-
lamfő, hogy kinevezze a kormány 
jelöltjét a vezérkari főnöki tisztség-
be. Az államfő ehelyett meghosz-
szabbította az eddigi főparancsnok 
mandátumát. A kormány szerint 
az elnök törvénytelenül járt el. 
Johannis egyébként Viorica Dăncilă 
miniszterelnök szerint azt is közöl-
te, nem nevezi ki a kormány által 
jelölt két minisztert sem.  5.»

Lakásvásárlás
szinte csak hitelből
Jó és rossz hírekkel is szolgálnak az 
idei évre az ingatlanpiaci elemzők: 
amíg az árak várhatóan stabilizá-
lódnak, vagy legalább nem nőnek a 
tavalyihoz hasonló ütemben, a ve-
vők körében népszerű Első otthon 
programra kevesebb pénzt szán a 
kormány. A lakásvásárlók számára 
a bizalom a legfontosabb, a legna-
gyobb kihívás a magas ár. 6.»

Egyforma a magyar
és a román felirat
Már a román nyelvű helységneve-
kével azonos méretű karaktereken 
olvashatjuk a magyar feliratokat 
is a 2015-ben felújítva átadott 
132-es számú megyei úton Hargita 
megyében, ám mindössze két esz-
tendő alatt több helyen is igencsak 
megrongálódott útszakaszokon a 
megyei önkormányzat tájékoztatá-
sa szerint jogi vita miatt késnek a 
javítási munkálatok. 2.»

 »  A szakem-
berek szerint  
megoldást kell 
találni az egyre 
égetőbb munka-
erőhiányra is.
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Nyomoznak a nagyváradi
magyarzászló-égetés ügyében  3.»

Ortodox cél 
a Székelyföld megjelölése  4.»
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