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Különnyugdíj nélkül maradtak
a honatyák
Kihirdette tegnap Klaus Iohannis 
államfő a honatyák különleges 
nyugdíjának eltörléséről szóló 
törvényt. Mint ismeretes, az erre 
vonatkozó három tervezet közül 
a Szociáldemokrata Pártét (PSD) 
fogadta el a parlament február 17-
én, néhány módosítással, az USR–
PLUS-szövetségét és a Nemzeti 
Liberális Pártét (PNL) elutasították. 
A kihirdetett törvény alapján törlik 
a képviselők és szenátorok jogállá-
sát szabályozó, 2006/96-os törvény 
49. és 50. cikkelyét, ugyanakkor a 
jogszabály hatálybalépésétől fel-
függesztik a 49-es cikkely alapján 
megítélt juttatások kifi zetését.
 
Leállította a Ford
az autógyártást Craiován
A globális autópiacot érintő 
félvezetőhiány miatt nyolc napra 
leállította a gyártást a craiovai 
Ford-üzem – közölték tegnap 
a vállalat képviselői. Ana Ma-
ria Timiş szóvivő elmondta: a 
jelenlegi elképzelések szerint a 
gyártást március 10-én folytatnák. 
Hozzátette: a kényszerszünet 
alatt a dolgozókat „a vállalat és 
a szakszervezet közötti egyezség-
nek megfelelően” fi zetik. Mint 
ismeretes, a Dacia február elején 
hasonló okokból függesztette fel a 
járműgyártást.
 
Kelemen Hunor: megszűnik
a pótlékok nagy része
Jövő év elejétől megszűnik a köz-
alkalmazottak pótlékainak nagy 
része – nyilatkozta Kelemen Hunor 
kormányfőhelyettes. Mint részletez-
te, megvizsgálják a közszférában 
dolgozók által kapott valamennyi 
pótlékot, és ezek nagy részét el 
fogják törölni. Kelemen szerint ese-
tenként a pótlékok helyett prémi-
umokat kaphatnának majd azok, 
akik jól teljesítenek, és hatékonyan 
dolgoznak. „Mindezt azonban nem 
lehet egy-két hónap alatt megol-
dani, és sürgősségi rendeletben 
sem szabályozható, törvényre van 
szükség hozzá” – magyarázta a 
politikus a Realitatea Plus kedd 
esti műsorában. Hozzátette, sokat 
tárgyaltak a koalícióban a közal-
kalmazotti pótlékokról, és meggyő-
ződése, hogy jövő évtől ezek nem 
fognak létezni. Az RMDSZ elnöke 
beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
az ország védelmi stratégiájával 
kapcsolatos vagy a Románia euró-
pai elköteleződésének megerősí-
téséről szóló paktumhoz hasonló 
politikai megállapodásra lenne 
szükség a fő politikai erők között az 
oktatás, a nagyinfrastruktúra, az 
egészségügy és a környezetvédelem 
tekintetében is. Ezek mind olyan 
területek, amelyeken Kelemen sze-
rint „nem lehet csodát tenni négy 
év alatt”, ha viszont létezne egy 
ilyen megállapodás, hatalomváltás 
esetén is biztosított lenne a fontos 
projektek továbbvitele.

 1 euró       4,8743
1 dollár      4,0100
 1 svájci frank 4,4221
1 font sterling 5,6714
100 forint 1,3552

Valutaváltó

CÉGADATBÁZISSAL ÉS MENTORPROGRAMMAL IS KÉSZÜL A PRO ECONOMICA ALAPÍTVÁNY

Segítség magyar vállalkozóknak

Égi áram. Üzembe helyezése után a napelempark 700 megawatt energia előállítására lesz képes

Máris a vártnál többen jelent-
keztek a Pro Economica Ala-
pítvány által erdélyi magyar 
vállalkozók számára meghirde-
tett mentorprogramra, de még 
várják az érdeklődőket. Sok 
vállalkozás regisztrált a készülő 
cégadatbázisba is.

 » ANTAL ERIKA 

E lkészült, és máris nagy népsze-
rűségnek örvend az az online 
felület, amelynek célja közös 

adatbázisba gyűjteni Románia ti-
zenhat, magyarok által is lakott 
megyéjének a vállalkozóit. Kozma 
Mónika, az alapítvány elnöke (ké-
pünkön) lapcsaládunk érdeklő-
désére elmondta, az összegyűjtött 
adatokat a feldolgozás és rendsze-
rezés után megosztják a közös felü-
leten, hogy azt bárki láthassa, aki 
valamely gazdasági ágazatban érde-
kelt, illetve akár érdeklődik egy-egy 
adott termék vagy szolgáltatás iránt. 
„Nagy öröm számunkra, hogy nem-
csak a székely megyékből jelentkez-
tek sokan, de Temes, Bihar, Szatmár 
megyei vállalkozók is szép számban 
jelen vannak, és a vállalkozói palet-
ta is sokszínű” – magyarázta az ala-

pítvány elnöke. Hozzátette: ameny-
nyiben valaki például egy adott 
termék iránt érdeklődik mint vásár-
ló, nem kell azt a világ másik részé-
ből megrendelnie, hanem akár egy 
közelebbi, helyi termelőtől, gyártó-
tól is megveheti. Az adatbázis révén 
együtt is működhetnek a különböző 
vállalkozók, ajánlhatják is egymást 
partnereiknek. 

Az adatbázis összeállítása mel-
lett a Pro Economica Alapítvány 
elindítja a mentorprogramját is, 
amely segít a vállalkozások ismer-
tebbé tételében, a cégvezetők szak-
mai fejlesztésében, a kapcsolati 
háló építésében. Kozma Mónika 
elmondása szerint tapasztalt vállal-
kozók osztják majd meg tudásukat 
azokkal, akik még a vállalkozói lét 
elején járnak.

„Programunk kezdő és tapasztal-
tabb vállalkozók számára is renge-
teg segítséget és előnyt biztosít. A 
mentor és mentorált párosok között 
szakmai találkozókat szervezünk 
konkrét szakterületi kérdések men-
tén. Tematikus előadások, képzé-
sek is várják a résztvevőket, akik 
egymást is segítik majd vállalko-
zásfejlesztési témákban, csoporto-
san és egyénileg, konkrét kihívások 
és egyedi igények alapján” – mond-
ta az alapítvány vezetője.

 A mentorprogramra bárki je-
lentkezhet, a résztvevőknek öt al-
kalommal egy-egy másfél napos 
eseményt szerveznek, amelynek 
része lesz a mentorképzés, a men-
tor és mentorált személyes talál-
kozója, a vállalkozással kapcso-
latos tanácsadás is. A jelentkezési 
határidő március 7., de amennyi-
ben túljelentkezést tapasztalnak 
a szervezők, megismétlik a prog-
ramsorozatot.

 » Az adatbázis 
révén együtt is 
működhetnek a 
különböző vállal-
kozók, ajánlhat-
ják is egymást 
partnereiknek.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint ezer hektáros napelem-
parkot építenek Arad megyében, 

a befektető képviselője szerint a 
mezőgazdaságban egyáltalán vagy 
alig hasznosított szántóföldeken. 
Az Arad megyei önkormányzat által 
kedden megszervezett társadalmi 
vitán a beruházó és az érintett ön-
kormányzatok képviselői mellett 
környezetvédelmi szervezetek képvi-
selői is részt vettek.

Az eseményen Sorin Buliga, a 
be ruházó képviselője elmondta: 

az épülő napelemparknak döntő 
hatása lesz Románia energetikai 
rendszerére, és nagymértékben 
javítja majd Arad megye energia-
biztonságát. Kijelentette: a beruhá-
zás jól illeszkedik a zöld energiát 
előtérbe helyező európai trendbe. 
Olyan szántóföldeken alakítják ki a 
napelemparkot, amelyek mezőgaz-
dasági szempontból alig vagy egy-
általán nem hasznosak. A beruházó 
képviselője egyúttal megerősítette: 
mintegy 700 millió eurós beruhá-
zással több mint ezer hektáron ala-
kítanák ki a napelemparkot, amely 

700 megawatt energia előállítására 
lesz képes.

A beruházás a magyar–román ál-
lamhatár szomszédságában fekvő 
Ottlaka és Nagypél község területén 
valósul meg. Ottlaka polgármeste-
re, Petru Bătrânuț a társadalmi vita 
során elmondta: a beruházás mun-
kahelyeket teremtene, és jelentős 
bevételeket hozna a községnek. Az 
elöljáró szerint egy hasonló spanyol-
országi beruházás tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a napelempark tele-
pítése idején akár 1200 munkahely 
is létesülhet, a megépült létesítmény 
üzemeltetését pedig több tucat al-
kalmazott végezheti. A polgármester 
korábban azt közölte: nem nevezhe-
ti meg a befektetőket, de elmondta, 
hogy két szélerőműparkkal is rendel-
keznek.

Az Agerpres meg nem nevezett ön-
kormányzati forrásokra hivatkozva 
ugyanakkor közölte, hogy egy kör-
nyezetvédő szervezet írásban kifogá-
solta a napelempark létesítését, arra 
hivatkozva, hogy a területen jelentős 
az ürgepopuláció. Ez a kifogás azon-
ban a keddi társadalmi vita során 
nem került elő.

Mint ismeretes, Arad megye ön-
kormányzata február elején jelen-
tette be, hogy társadalmi vitát szer-
vez Ottlaka és Nagypél községek 
érintett területei területrendezési 
tervének kidolgozására. A terület-
rendezési terv elkészítése előfelté-
tele az építési engedély kibocsátásá-
nak. A megyei tanács tájékoztatása 
szerint a magánbefektető 1079,37 
hektáron létesítene napelemparkot 
a területen.

Megaberuházásból óriási napelempark Arad megyében

 » A beruhá-
zó képviselője 
megerősítette: a 
napelemparkot 
mintegy 700 mil-
lió eurós beruhá-
zással több mint 
ezer hektáron 
alakítanák ki, 
olyan szántóföl-
deken, amelyek 
mezőgazdasági 
szempontból alig 
vagy egyáltalán 
nem hasznosak. 




