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A Fekete-tenger partján fekvő 
Mamaia, a Prahova völgye és 
a gyógyfürdők a legkedveltebb 
célpontok a belföldön nyara-
lók körében egy szállásfoglaló 
oldal statisztikái szerint.

 » KRÓNIKA

M ivel az olyan jól ismert 
nyári célpontok megkö-
zelítése, mint például 

Gö rögország, Bulgária és Törökor-
szág, mint ahogy maga az utazás 
is bizonytalanná vált, egyre több 
romániai utazni vágyó választja a 
belföldi szálláshelyeket – derül ki a 
Travelminit.ro által regisztrált ada-
tok alapján készített elemzésből. 
Mint a szállásfoglaló oldal által a 
Krónikához eljuttatott közlemény 

LENDÜLETET ADNAK A ROMÁNIAI IDEGENFORGALOMNAK AZ ÜDÜLÉSI CSEKKEK

Sokan inkább belföldön nyaralnak

Tenger, hegy vagy gyógyfürdő. A belföldön utazók körében az egyik legfelkapottabb célpont a Fekete-tenger partján található Mamaia

 » Sokan 
kihasználják 
ugyanakkor a 
munkáltatójuktól 
kapott üdülési 
csekkeket: csak 
júniusban több 
mint 50 000 
vendégéjszakára 
foglaltak utalvá-
nyokkal. 

kiemeli, a saját medencével és étte-
remmel rendelkező szállások a leg-
keresettebbek azok körében, akik 
csendes belföldi kikapcsolódásra 
vágynak. A Travelminit.ro oldalon 
bejegyzett foglalásoknak ugyanak-
kor majdnem fele last minute, az ér-
kezés napját még két hét sem választ-
ja el a foglalás napjától. 

Sokan kihasználják ugyanakkor 
a munkáltatójuktól kapott üdülési 
csekkeket: csak júniusban több mint 
50 000 vendégéjszakára foglaltak 
utalványokkal. A legfelkapottabb cél-
pontok a Travelminit közlése szerint 
a román tengerpart, Prahova völgye, 
a gyógyfürdők, valamint a történelmi 
városok, mint például Nagyszeben, 
Kolozsvár, Segesvár. Egy üdülési 
csekkel fi zetett, 3 éjszakát magában 
foglaló csomag átlagára 1089 lej 2 fő 
számára, ez tavalyhoz képest 8 szá-

zalékos növekedést jelent ugyanerre 
az időszakra. A legtöbb üdülési csek-
kes foglalás családoktól érkezik (45 
százalék), a szolgáltatások átlagérté-
ke pedig 2 felnőtt és 1-2 gyerek számá-
ra 1065 lej 3 éjszakára. Ugyanakkor a 
foglalások jelentős része pároktól ér-
kezik (42 százalék), 2 fő számára pe-
dig a szolgáltatások átlagos költsége 
726 lej 3 éjszakára. 

Az utalvánnyal foglaló utazóknak 
amúgy több mint 30 százaléka kiegé-
szítette azok értékét annak érdeké-
ben, hogy hosszabb időszakot vagy 
több étkezést is lefoglaljon. „A fogla-
lások száma növekedési trendet mu-
tat, ugyanakkor az utazók nagyon 
odafi gyelnek a lemondási feltételek-
re, illetve a szállásadók által kínált 
időpont-módosítási lehetőségekre” – 
idézi a közlemény Ambrus Tímeát, a 
Travelminit operációs menedzserét.
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 » BÍRÓ BLANKA

Jóváhagyta a kormány legutóbbi 
ülésén a sepsiszentgyörgyi te-

relőút műszaki és gazdasági muta-
tóit. A beruházás értéke az adatok 
alapján 355 millió lej – közölte Ionel 
Dancă, a miniszterelnöki kancellá-
ria vezetője. Hozzátette: a 11,5 kilo-
méteres útszakaszt 355 millió lejből 
építik meg.

A következő lépés a kisajátítási 
procedúrák elkezdésére vonatkozó 
kormányhatározat kiadása. „Mi elő-
készítettük a szükséges dokumentá-
ciót, a kormányhatározat elfogadá-
sa után kibocsátják a kisajátításra 

 » PATAKY ISTVÁN

A politikai megosztottság továbbra 
is ellehetetleníti a fekete-tengeri 

gáz kitermelésének elkezdését. Vir-
gil Popescu gazdasági miniszter egy 
interjúban arról beszélt, hogy a par-
lamenti pártoknak nem sikerült kon-
szenzusra jutniuk az off shore-tör-
vény módosításának ügyében, ezért 
a munkálatok elkezdésére készülő 
befektetők kénytelenek kivárni. Mint 
ismeretes, ez az a jogszabály, amely 

vonatkozó rendeletet, ezt követően 
pedig el lehet kezdeni az építési en-
gedélyek beszerzését” – számolt be 
a projekt lépéseiről Carmen Olariu, 
a brassói területi útügyi igazgatóság 
helyettes  vezetője.  A tervek szerint 
szeptemberig elfogadják a kisajátí-
tásra vonatkozó kormányhatározatot 
is, és még ebben az évben elkezdőd-
het a kivitelezési munkálatok köz-
beszerzési eljárása. A tervek szerint 
jövő év elejére megkötik a munkála-
tok elkezdésére vonatkozó szerződé-
seket.

A beruházást európai uniós alapok-
ból fi nanszírozzák, a terelőút elké-
szülése a 2023-as év végére várható. 

A brassói útügyi igazgatóság szerint 
sikerül majd tartani a határidőket. 

Az út a tervek szerint Brassó irányá-
ból, a 12-es számú országútból ágazik 
ki Kökös után, kikerülve Szotyor és 
Kilyén falvakat, valamint Sepsiszent-
györgy városát, majd Csíkszereda 
irányába, a Sepsi Aréna után vissza-
csatlakozik a főútba.  „Mindennap 
közelebb kerülünk egy újabb nagy 
álmunk megvalósításához, amely egy 
fejlettebb és élhetőbb város kialakítá-
sához járul hozzá” – nyilatkozta Antal 
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere, aki ugyanakkor fontosnak tartja,  
hogy a terelőutat majd összekössék a 
tervezett Brassó–Bákó-autópályával.

a leginkább zavarja a Fekete-tenger 
Neptun kontinentális talapzatából 
kitermelni kívánó külföldi vállalato-
kat, elsősorban a részben kivonulni 
készülő amerikai Exxont. Szakértők 
szerint az idei év az utolsó lehető-
ségnek számít a jogi környezet ren-
dezéséhez. A román állam 18 mil-
liárd eurót nyerne a kitermelésen 
egy évtized alatt. Răzvan Nicolescu 
exminiszter korábban azt mondta, 
az Exxon Mobil várható kilépése a 
projektből négy-öt elfecsérelt évet 

jelenthet, ráadásul egy gyorsan és 
alacsony áron dolgozó vállalat el-
vesztéséről lenne szó.

Virgil Popescu tárcavezető megis-
mételte a korábban lapunknak is meg-
erősített álláspontját, miszerint csak 
akkor változtatható meg az említett 
jogszabály, ha a törvényhozásban egy-
fajta egyetértés alakul ki a kérdésben, 
hiszen a kabinet kisebbségben kor-
mányoz. Megegyezés aligha várható 
a decemberben esedékes parlamenti 
választásokig.

Apró lépésekben, de alakul a szentgyörgyi terelőút

Politikai patthelyzet a gázkitermelés ügyében

 » A beruhá-
zást európai 
uniós alapokból 
fi nanszírozzák, a 
terelőút elkészü-
lése a 2023-as év 
végére várható. 
A brassói útügyi 
igazgatóság 
szerint sikerül 
majd tartani a 
határidőket. 

 »  Virgil 
Popescu megis-
mételte a koráb-
ban lapunknak 
is megerősített 
álláspontját, mi-
szerint csak ak-
kor változtatható 
meg az említett 
jogszabály, ha a 
törvényhozásban 
egyfajta egyetér-
tés alakul ki.

 1 euró       4,8428
1 dollár      4,2430
 1 svájci frank 4,5014
1 font sterling 5,3250
100 forint 1,3679

Valutaváltó

 » RÖVIDEN

Romániában az egyik
legmagasabb az infl áció
Az euróövezetben 0,3 százalékos 
infl ációt jegyeztek júniusban a 
májusi 0,1 százalékossal szem-
ben, az Európai Unióban (EU) 
pedig 0,8 százalékosat, az egy 
hónappal korábban regisztrált 
0,6 százalékhoz képest; a leg-
magasabb mértékű éves infl áció 
Lengyelországban, Csehország-
ban, Magyarországon és Ro-
mániában volt – derül ki az EU 
statisztikai hivatala, az Eurostat 
pénteken közzétett adatsorából. 
Májushoz képest az júniusi éves 
infl áció hét tagállamban esett 
vissza, és húsz tagállamban 
emelkedett. Romániában az éves 
infl áció júniusban 2,2 százalékra 
emelkedett a májusi 1,8 százalék-
ról. Az EU-ban a múlt hónapban 
a legmagasabb éves infl ációs rá-
tát Lengyelországban (3,8 száza-
lék), a Cseh Köztársaságban (3,4 
százalék), Magyarországon (2,9 
százalék) és Romániában (2,2 
százalék) jegyezték. Az ellenkező 
póluson azok az EU-tagállamok 
vannak, ahol az éves infl ációs 
ráta negatív: Ciprus (mínusz 
2,2 százalék), Görögország (–1,9 
százalék) és Észtország (–1,6 szá-
zalék). Romániában az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) közlése 
szerint a májusi 2,3 százalékról 
júniusban 2,6 százalékra nőtt az 
éves infl ációs ráta. Az élelmisze-
rek 5,35 százalékkal drágultak, 
a nem élelmiszer jellegű iparcik-
kek 0,68 százalékkal, a szolgálta-
tások ára pedig 2,78 százalékkal 
nőtt. Májushoz képest 0,08 
százalékkal, 2019 decemberéhez 
viszonyítva pedig 1,55 százalék-
kal nőttek a fogyasztói árak júni-
usban. A Román Nemzeti Bank 
(BNR) 2,8 százalékos infl ációt 
vár idén.
 
Milliárdos segítség
az aszály miatti kárpótlásra
A mezőgazdasági minisztérium 
1 088 409 000 lejt különít el az 
aszálykárt szenvedett gazdák kár-
talanítására – közölte a szaktárca. 
Az összeg a költségvetés módo-
sítása után áll rendelkezésre. 
A hivatalos tájékoztatás szerint a 
támogatásról értesítést küldtek az 
Európai Bizottságnak. A gazdák-
nak írásban kellett igényelniük a 
kártérítést. Az összeget az Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi ze-
tési Ügynökségen (APIA) keresz-
tül juttatják majd el a gazdáknak. 
Adrian Oros miniszter összesítése 
szerint 34 647 gazda 1,168 millió 
hektár területre kért kártérítést. 
A különböző kultúrákra megítélt 
kártérítés hektáronként a kö-
vetkező: búza (a bevetett terület 
közel 80 százalékát teszi ki) 925 
lej, a rozs 925 lej, a tritikálé 805 
lej, az árpa 912 lej, a sörárpa 951 
lej, a zab 772 lej és repce 1002 lej. 
Oros szerint a gazdák augusztus 
végén kapják meg a pénzt. 




