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Óriási bérszakadék tátong 
a romániai megyék át-
lagfizetése között: 2017 

júniusában csak a bukaresti, 
valamint a Kolozs, Ilfov, Sze-
ben, Temes és Brassó megyei 
alkalmazottak kerestek jobban 
a 2380 lejes országos átlagnál. 
Mint az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által összeállított 
adatsorokból kiderül, a legna-
gyobb, 3095 lejes átlagfizetés 
a fővárosban van, majd Kolozs 
(2675 lej), Ilfov (2607 lej), Sze-
ben (2552 lej), Temes (2533 lej) 
és Brassó megye (2424 lej) kö-
vetkezik.

A rangsor végén kullogva

Miközben az országos átlag-
bér jócskán meghaladja ezt a 
szintet, az idei év hatodik hó-
napjában különben alig 19 me-

gyében haladta meg a 2000 lejt 
az átlagfizetés. Rögtön az or-
szágos átlag alatt találjuk Iaşi 
(2318 lej), Galac (2201 lej), Argeş 
és Prahova (2173 lej), illetve Olt 
(2160 lej), Arad (2147 lej) és 
Mehedinţi (2138 lej) megyéket. 
1850 és 2000 lej közötti átlag-
bér volt az erdélyi és partiumi 
megyék közül Szatmár, Hu-
nyad, Szilágy, Krassó-Szörény, 
Bihar, Beszterce-Naszód és 
Máramaros megyében. A rang-
sor végén kullog azonban to-
vábbra is Hargita és Kovászna 
megye a maga 1787, illetve 
1824 lejes átlagbérével, előbbi-
nél csak Teleorman megyében 
keresnek kevesebbet, átlago-
san 1750 lejt, a két székely me-
gye közé pedig Ialomiţa megye 
„férkőzött be” 1813 lejes átlag-
bérrel.

Fizetésekkel szembeni elvárás

Közben pedig egyre nő a ro-
mániai lakosság fizetésekkel 
szembeni elvárása: míg tavaly 
egy polgár 2550 lejes átlagfize-
tésért már munkába állt volna, 
idén az elvárás 2844 lej – de-
rül ki az eJobs friss felméré-
séből. A megkérdezettek azt 
mondták, 40 százalékkal na-
gyobb fizetést érdemelnének 
annál, mint amit ténylegesen 
hazavisznek, átlagban véve a 
kézhez kapott bér és az igaz-
ságosnak vélt összeg között 
1000 lejnél nagyobb a különb-
ség. A legnagyobb különbség a 
24 évesnél fiatalabbak körében 
van, akik jelenleg mintegy 1500 
lejt keresnek, azonban úgy vé-
lik, hogy legalább 50 százalék-
kal nagyobb összeg, mintegy 

2261 lej lenne az igazságos. 
Az ellenkező póluson a 35–
45 éveseket találjuk, akik azt 
mondják, 33 százalékkal kel-
lene több pénzt hazavinniük, 
mint jelenleg. Az alkalmazot-
tak különben azt várják, hogy 
a munkahelyváltás béremelés-
sel is járjon, de már 500 lejjel 
többért is odébbállnának, és 
megelégednének egy 19,3 szá-
zalékkal magasabb, 2640 lejes 
fizetéssel is.

Új elvárások teremtődnek

„A várakozások a gazdaság 
kedvező alakulásának tudha-
tók be, a gazdasági növekedés 
új munkahelyeket teremtett. 
Ugyanakkor a közszféra bér-
emelései is nagy nyomást gya-
korolnak, és új elvárásokat 

teremtenek a magánszektor-
ban is” – fogalmazta meg az 
adatokat kommentálva Bogdan 
Badea, az eJobs eladási igaz-
gatója. A menedzsment és az 
építőipar terén a legnagyobbak 
egyébként a várakozások, meg-
haladják az IT, a bankok vagy a 
biztosítások terén várt béreket. 
Egy menedzser legalább 4547 
lejt szeretne keresni havon-
ta, az építőipari alkalmazottak 
pedig 4071 lejt vinnének haza. 
4028 lejjel az IT-szektor követ-
kezik, majd 3831 lejjel a bizto-
sítások és 3601 lejjel a bankok. 
Ami a jelenlegi fizetéseket il-
leti, a rangsor nagyjából meg-
egyezik, menedzsment (3 497 
lej), építőipar (3 133 lej), IT Soft-
ware (2 734 lej), külkereskede-
lem (2 734 lej).

BÁLINT ESZTER

Továbbra is a székely megyékben a legalacsonyabb az átlagbér

Egyre csak nőnek az elvárások

Keveset utaltak a kártyára. Főleg a fiatalok vélik úgy, hogy munkájukért nagyobb fizetést érdemelnek

A gazdasági növeke-

dés és a közszféra 

béremelései is nyo-

mást gyakorolnak a 

bérpolitikára, ezért az 

alkalmazottak zöme 

úgy gondolja, hogy leg-

alább 1000 lejjel töb-

bet érdemel az elvég-

zett munkáért, mint 

amennyit hazavisz. 

Az ország különböző 

régiói között közben 

továbbra is mély sza-

kadék tátong.

A Szatmárnémeti felől érke-
ző gépkocsik Kolozsvár kikerü-
lésével autópályán haladhatnak 
tovább Torda és Marosvásár-
hely irányába, ha megvalósul 
az infrastrukturális beruházás, 
amelyre kedden kötötték meg 
szerződést.

Folytatódhat az építkezés, a 
közúti infrastruktúrát kezelő or-
szágos társaság (CNAIR) aláír-
ta a kivitelezési szerződést az 
olasz Tirrena Scavi SpA-val a 
Kolozsvár közelében levő gyalui 
autópálya-csomópont és a mel-

lette levő Szamos-híd befejezé-
sére. A híd az Aranyosgyéres és 
Gyalu között használatban le-
vő autópálya-szakaszt köti ösz-
sze a szintén megépült, és átadás 
előtt álló Gyalu–Magyarnádas 
8,7 kilométeres szakasszal. 
Az infrastruktúra-fejlesztése-
ket figyelő Pro Infrastructura 
egyesület nemrég élesen bírál-
ta a kormányt a hídépítés ké-
sése miatt. E késés ugyanis 
– mint fogalmazott – hosszú időre 
„autópályamúzeummá” alakítja 
a Gyalu–Magyarnádas szakaszt, 

amely hiába készül el, nem nyit-
ható meg a forgalom előtt.

A CNAIR közölte, a félig már 
megépített csomópont és híd be-
fejezésére kötött szerződés ér-
téke több mint 25 millió lej áfa 
nélkül. A kivitelezőnek tíz hó-
nap alatt kell befejezni a mun-
kálatokat, és kilenc évre kell 
garanciát vállalnia a munká-
jáért. A CNAIR azt is közölte, 
ütemterve szerint a hídnak 2018 
áprilisára kell elkészülnie.

Mint ismeretes, a gyalui Sza-
mos-hídnak a pilléreit és az 

összekötő elemeit még az ame-
rikai Bechtel társaság készítet-
te el, mellyel azonban a román 
állam 2013-ban szerződést bon-
tott. A híd megépítése által meg-
nyitható Gyalu–Magyarnádas 
autópálya-szakasz a Kolozs-
vár–Nagyvárad és a Kolozsvár–
Szatmárnémeti országutakat 
köti össze, és lehetővé teszi, hogy
a Szatmárnémeti felől érkező 
gépkocsik Kolozsvár kikerülé-
sével autópályán haladjanak to-
vább Torda és Marosvásárhely 
irányába. (B. E.)

Elismerte a magát a romák 
nemzetközi királyának valló 
Dorin Cioabă, hogy tegnap ház-
kutatást tartottak nagyszebe-
ni lakásán, állítása szerint 
azonban őt nem gyanúsítják 
semmivel, hanem a feleségét 
idézték be kihallgatásra tanú-
ként egy adócsalással és pénz-
mosással kapcsolatos ügyben. 

Cioabă az Agerpres hírügy-
nökségnek azt nyilatkozta, ő 
és a felesége is ártatlan, de mi-
vel neje nevére előállítási pa-
rancsot állítottak ki, meg kell 
jelennie a rendőrségen, ő pedig 
el fogja kísérni. A romakirály 
azt mondta, felesége cége ól-
mot vásárolt attól a Mehedinţi 
megyei vállalattól, amely el-

len nyomozás indult, vélhető-
en ezért akarják kihallgatni az 
ügyben tanúként, ő maga pedig 
felesége mellett fog tanúskod-
ni. A rendőrség összesen 28 
házkutatást tartott tegnap reg-
gel Kolozs, Szeben, Temes, Hu-
nyad, Dolj, Gorj, Mehedinţi és 
Argeş megyei, illetve bukares-
ti helyszíneken. Adócsalással 

és pénzmosással gyanúsított 
személyeknél vizsgálódtak, 
akik illegális ügyleteik révén 
állítólag több mint 5 millió eu-
róval károsították meg az álla-
mot. A rendőrség közleménye 
szerint 32 személyt kísértek 
be kihallgatásra.
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Összekötik a sztrádaszakaszokat

Házkutatás a cigánykirálynál

Elveszik 
az osztalékot
A gazdasági minisztérium a 
Transgaz részvényesi közgyű-
lésének összehívását kérte, 
hogy a testület jóváhagyja a 
meglévő összegekből 171 mil-
lió lejnyi osztalék kiosztását 
– áll a Bukaresti Értéktőzsdé-
hez (BVB) tegnap eljuttatott 
dokumentumban. A romániai 
földgázhálózat üzemeltetője 
immár a harmadik tőzsdén 
jegyzett vállalat a Conpet és a 
Romgaz után, amelyiktől a kor-
mány azt kérte, hogy utaljon 
osztalékot az államkasszába. 
Mihai Tudose miniszterelnök 
úgy véli, az előleg nem fogja 
kibillenteni egyensúlyából a 
vállalatok költségvetését, „az ő 
szemszögükből teljesen mind-
egy, hogy ezeket az osztalé-
kokat hat hónap múlva adják 
ide vagy most”. Călin Popescu-
Tăriceanu, a szenátus elnöke 
eközben azt mondja, a kor-
mány az előző évek osztaléká-
nak átutalását kérte az állami 
vállalatoktól, és nem azt, hogy 
fizessenek előlegben.

ILLUSZTRÁCIÓ: PÁL ÁRPÁD




