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JÓ, DE MEGLEPŐ HÍR ROMÁNIA FELMINŐSÍTÉSE AZ ELEMZŐ SZERINT

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Fékezheti a gazdaságot
a bukaresti politikai válság

Sorra dőlnek
a negatív rekordok
A koronavírus-járvány tavalyi
kitörése óta nem érkezett jelentés
egy nap alatt olyan sok halálos
áldozatról és fertőzöttről, mint
tegnap: a halottak száma meghaladja az 560-at, míg a fertőzötteké
megközelítette a 19 ezret. Klaus
Iohannis államfő mára egyeztetésre hívta a járvány elleni küzdelemben érintett illetékeseket,
hogy esetleges további korlátozásokról döntsenek. » 5.
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Ma eldől, lesz-e
Cioloş-kormány

Negatív hatás. Az elmúlt időszakban tapasztalt áremelkedések jelentősen erodálják a háztartások vásárlóerejét

Pesszimistábban látja a román gazdaság alakulását Bálint Csaba közgazdász, gazdasági elemző, mint a nemzetközi hitelminősítők. A román jegybank igazgatótanácsi tagja a Krónikának nyilatkozva elmondta, hiába bazíroznak az európai uniós forrásokból tervezett fejlesztésekre a hatóságok,
azokat a pénzeket ugyanis le kell hívni, eközben azonban kérdőjelek merülnek fel annak kapcsán, az állami adminisztráció képes lesz-e erre. » 7.

»

„Románia
felminősítése
segít, de nem
kell túlreagálni” – szögezte le
Bálint Csaba.

A parlament házbizottságai mára
tűzték ki a bizalmi szavazást a
Dacian Cioloş vezette kormányról, ám az előzetes nyilatkozatok
alapján a nullához közeli annak
az esélye, hogy Cioloş ismét kormányfő lehessen. A PNL jelezte:
ugyan jelen lesz az ülésen, de
– ahogy azt a miniszterjelöltek
bizottságai meghallgatásain is
tette – nem szavaz. Így jár el az
RMDSZ is. » 5.

Már szedi áldozatait
az energiadrágulás
A megugrott energiaárak következtében a Hargaz Hargita Kft.
azt a döntést hozta, hogy kéri a
gázkereskedelemről szóló engedélyének visszamondását, de a
gázhálózat-üzemeltetést továbbra
is végezni fogják; a cég így próbálja
megelőzni a fizetésképtelenséget.
November 1-től már nem szolgáltatnak gázt a fogyasztóknak. » 6.

Akadozik a gyógyszerellátás
a hazai kórházakban » 4.

Fákkal tennék élhetőbbé
a betonrengeteget Kolozsváron »

2.

Árus Zsolt: kettős mércével mér
a román igazságszolgáltatás » 3.

