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Bukarestbe érkezett ma hivatalos látogatásra Victoria Nuland. Az Egyesült Államok Európáért
és Eurázsiáért felelős államtitkár-helyettese a délelőtt a Cotroceni Palotában Klaus Johannis
államfővel találkozott. Az amerikai elöljáró azt mondta, azért jött Bukarestbe, hogy lássa az új
román államfőt. Nulandot Victor Ponta kormányfő is fogadta, és ismertette vele az igazságügy
reformjában, illetve a korrupció elleni küzdelemben elért eredményeket. A találkozón szó volt a
Románia és az Egyesült Államok közötti Partnerségi Stratégia keretében bonyolítandó
politikai-katonai, biztonsági, igazságügyi, gazdasági, energetikai és számítástecnikai projektek
további fejlesztéséről. A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint mindkét politikus ismertette
álláspontját a térség helyzetéről, különösen Románia keleti szomszédságában történtek
fejleményeiről. Az európai látogatássorozaton részt vevő amerikai politikus Berlinből érkezett
Bukarestbe, innen pedig Bulgáriaba, majd Franciaországba utazik. Ma Bukarestbe látogatott
Philip Hammond, Nagy-Britannia külügyminisztere is. A diplomatát Victor Ponta kormányfő és
Bogdan Aurescu külügyminiszter fogadta a Victoria palotában.

A kormány és a közúti hatóságok ma közzétették a Brassó és Comarnic között, koncesszió
révén megvalósítandó autópálya költségeire vonatkozó dokumentumot. Eszerint a román állam
több mint 325 millió eurót fizetne évente a sztrádát építő cégeknek. Ez azt jelenti, hogy 26 év
alatt 8 milliárd 450 millió eurót fordítanának az 53 kilométer hosszú autópálya építési
költségeire. Mint ismert, tegnap a kormány közvitára bocsátotta a közlekedésügyi minisztérium
által kidolgozott nagyszabású infrastrukturális fejlesztési tervet is. A Master Plan a vissza nem
térítendő európai uniós finanszírozásból megvalósítandó beruházásokat tartalmazza 2030-ig.
Victor Ponta miniszterelnök szerint az autópálya-projekteket csakis a politikai pártok közötti
hosszú távú konszenzus, az ellenzékkel megkötendő többpárti egyezmény által lehet
megvalósítani. A Master Plan alapján a következő években az alábbi sztrádák készülnek el:
Bors–Gyalu, Nagyszeben–Brassó, Brassó–Comarnic, Brassó–Bákó, Comarnic–Ploieşti és
Craiova–Piteşti. A beruházásokat az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozzák, az
összköltséget pedig áfa nélkül 6 milliárd 600 millió euróra becsülik. A tervezett több mint 2000
kilométer gyorsforgalmi út megépítéséhez pedig – ugyancsak áfa nélkül – 17 és fél milliárd
euróra lenne szükség. Ehhez képest a 2014–2020-as időszakban biztosított infrastrukturális
operatív program keretében alig 2 milliárd eurót szánnak autópályák építésére és mindössze 1
milliárd 300 millió eurót gyorsforgalmi utak kivitelezésére.

Két repülőteret is terveznek Hargita megyében. Tegnap Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke, egy héttel korábban pedig a megyei önkormányzat mutatta be
repülőtér-fejlesztési koncepcióját. A Szász Jenő álatl imertetett székelyföldi nemzetközi
repülőtér megvalósíthatósági tanulmány szerint a Hargita repülőtér a Székelyudvarhelytől
mintegy 12 kilométerre fekvő Cekend-tetőn épülhetne meg 15 millió euróból. A 2500 méter
hosszú, 45 méter széles aszfaltozott futópálya Airbus A320-as típusú és ennél kisebb gépek
fogadására lenne alkalmas. A Hargita megyei önkormányzat a Csíkszereda szomszédságában
fekvő Csíkcsicsó melletti füves repülőteret fejlesztené olyan légi kikötővé, amely összeköttetést
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teremthetne kis repülőgépek számára a Székelyföld és Budapest között.

Tavaly az első tizenegy hónapban 11 százalékkal, azaz 2 milliárd 122 millió euróra csökkentek
a közvetlen külföldi tőkebefektetések - közölte a román központi bank. 2013 hasonló
időszakában a külföldi tőkeberuházások értéke 2 milliárd 390 millió euró volt. Tavaly annak
ellenére jegyeztek csökkenést, hogy novemberben 531 millió euró áramlott a román
gazdaságba, ami havi bontásban a legnagyobb értéknek számít a január-november
időszakban.

Csaknem 35 millió eurós bírságot szabott ki a versenyhivatal négy Romániában tevékenykedő
áruházláncra és azok 21 beszállítójára. A versenyhivatal szerint 2005 és 2009 között a
forgalmazók a piaci versenyt torzító megállapodásokat kötöttek a Metro, a Selgros, a Mega
Image és a Real áruházakkal. Ez utóbbi hipermarketek többségét időközben a francia Auchan
vásárolta meg. A versenyhivatal szerint a megbírságolt áruházláncok nem a kereslet-kínálat
piaci szabályai alapján alakították áraikat, hanem sok esetben kötött, vagy minimális árakról
állapodtak meg egyes beszállítóikkal. A szabálytalan megállapodások állítólag arra is
kiterjedtek, hogy a beszállítók nem adhatták párhuzamosan több áruházláncnak akciós áron
termékeiket, így a vásárló csak egyetlen kereskedelmi nagyvállalatnál juthatott hozzá leszállított
áron az illető termékcsoporthoz.

Háromnyelvű Erdélyt és a történelmi régiók belső autonómiájának megteremtését tűzte ki célul
az Erdélyi Demokrata Liga – adja hírül a székelyhon.ro portál. A közös román–magyar–német
szellemiséget hirdető új transzszilvanista mozgalom tagjai és szimpatizánsai a napokban
fogadták el a Transzszilvanisták Minimum Programját és a Transzilvanista Hálózat
felépítésének stratégiáját. A Kolozsváron megtartott zártkörű rendezvény résztvevői arról is
döntöttek, hogy az erdélyiséget felvállaló szervezetek hálózata révén politikai mozgalommá
válnak, amelynek következő állomása egy transzszilvanista párt bejegyzése lesz.

Szombaton kezdődnek az ingyenes érettségi felkészítők a magyar állam támogatásával. A
Nemzetstratégiai Kutatóintézet által Kovászna és Hargita megyében meghirdetett ötvenöt órás
felkészítő célja, hogy hozzásegítsék a végzős diákokat az érettségi oklevél megszerzéséhez,
ami a gyenge románnyelv-tudás miatt köztudottan nehéz ebben a térségben. A magyar állam
850 székelyföldi fiatal felkészítését támogatja januártól májusig. Kovászna megyében négy
városban – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton – összesen 270
magyar diák vehet részt a román nyelv és irodalomból, valamint matematikából tartoandó
órákon.
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Önkénteseket keres oktatási projektjébe Kolozsvárra és Bukarestbe is a Nőjünk NAGYRA
bukaresti szervezet. Olyan középiskolás diákok, egyetemisták, fiatalok jelentkezését várják,
akik hajlandóak szabadidejükből a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermekek
oktatására áldozni. Az "Add tovább a szenvedélyed!" című önkéntes program keretében a
korrepetálás a különböző tantárgyakból nem merül ki az ismeretek átadásában: az önkéntesek
modellek a gyerekek számára, akiknek készségeit, képességeit játékosan, csoportmunkával
kell fejleszteni. Az önkéntes másodmagával hetente egyszer, két órát foglalkozik
gyermekotthonban lakó, 3-16 évesekből álló, 4-12 fős csoporttal. A gyerekeket kor, képességek
és tudásszint szerint osztják csoportokba. A második iskolai félévben, február 9-én az
önkéntességi program harmadik modulja kezdődik el, a foglalkozások június 19-éig tartanak. Az
önkéntesek január 21-ig jelentkezhetnek az office@ajungemmari.ro címen egy önéletrajzzal
és szándéknyilatkozattal. A modul végén az önkéntesek diplomát és önkéntességi igazolást
kapnak.

Elhunyt tegnap este szívinfarktusban Valentin Nicolau, román közszolgálati televízió volt
elnök-vezérigazgatója, a Nemira könyvkiadó tulajdonosa. Az 54 éves Nicolau vezetés közben, a
gépkocsijában lett rosszul Bukarestben. Az orvosok 45 percen keresztül próbálkoztak az
újraélesztésével, sikertelenül. Valentin Nicolau 2002 és 2005 között volt a TVR
elnök-vezérigazgatója. A Nemirát 1991-ben alapította, mára pedig az ország egyik legnagyobb
és legismertebb könyvkiadója lett.

Külföld:

Újabb egymilliárd dolláros hitelgaranciát nyújtana az Egyesült Államok Ukrajnának 2015 első
felében, a tágabb nemzetközi segélycsomag keretében, ha Kijev folytatja azt a
reformprogramot, amelynek végrehajtásában a Nemzetközi Valutaalappal megállapodott. Ezt
az amerikai pénzügyminisztérium közölte. Washington azt javasolta Kijevnek, hogy az IMF-fel
és a Világbankkal együttműködve folytassa a korrupció elleni küzdelmet, az energiaszektor
átalakítását, a pénzügyi rendszer helyreállítását, és erősítse a gazdasági környezetet és
jogállamiságot, valamint állítsa az ország pénzügyeit fenntartható pályára. A közlemény úgy
értékelte, hogy az ukrán kormány ezekben az ügyekben jelentős haladást ért el
"Oroszországnak a Krímben és a Kelet-Ukrajnában folytatott destabilizáló lépései ellenére".

Tavaly több mint 276 ezer migráns érkezett az Európai Unióba, 138 százalékkal több, mint
2013-ban. A legtöbben a Földközi-tengeren keresztül érkeztek - közölte kedden Dimitrisz
Avramopulosz, a migrációs és uniós belügyekért, valamint az uniós polgárságért felelős európai
biztos. Avramopulosz rámutatott arra, hogy a Frontex, az Európai Unió külső határvédelmi
ügynökségének tavaly november 1-én kezdődött missziójának köszönhetően csaknem 16 ezer
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illegális bevándorlót vagy menekültet tartóztattak fel, sokuknak közülük megmentették az életét,
és 57 embercsempészt vettek őrizetbe. Az év végi ünnepek környékén 1200, jobbára szíriai
bevándorlót mentettek ki a Földközi-tengeren bajba került hajókról.

Lemondott ma Giorgio Napolitano olasz államfő. Az idén 89 éves elnök előrehaladott kora miatt
távozott tisztségéből. Giorgio Napolitanót 2006-ban választották meg államfőnek, majd
2013-ban ismét megerősítették tisztségében. Távozásával ideiglenesen Pietro Grasso, az olasz
szenátus elnöke látja el az államfői teendőket. Az új köztársasági elnököt az olasz parlament
felső- és alsóháza közösen választja meg. Az elnökválasztás tizenöt napon belül kezdődik meg.

Megfenyegették a legjelentősebb francia szatirikus hetilapot, a Le Canard Enchainét, a Charlie
Hebdo című szatirikus hetilap szerkesztősége elleni múlt heti, 12 áldozatot követelő merénylet
másnapján. Erről maga a magazin számolt be ma megjelent legfrissebb számában. Az ügyben
vizsgálat indult, és a szerkesztőség védelmét megerősítette a rendőrség. "Ti következtek" - ezt
üzenték a lapnak. A fenyegetők az is írták a lap szerint, hogy lefejezés vár az újságírókra.

Időjárás:

Országszerte enyhe marad az idő, Erdélyben, Moldvában és a déli megyékben helyenként
ködöt jeleztek. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 2 és 15 fok között alakulnak.
Holnap országszerte enyhe lehűlésre, Erdélyben és Moldvában többfelé havazásra, havas
esőre, a déli megyékben tartós ködre kell számítani. A nappali hőmérsékleti csúcsértékek 2 és
11 fok között lesznek. Bukarestben süt a Nap és 4 fok van.
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