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SAPIENTIA EMTE
JOG SZAK,

KOLOZSVÁR
ŐSZI FELVÉTELI:

2018. szeptember 12.
Felvételi iratkozás időpontja: 

2018. szeptember 3–11.
(szombaton is), 9–16 óra között
6 tandíjmentes, 10 tandíjas hely

A legjobb 5 felvételizőnek
ingyenes kolozsvári lakhatás

a Collegium Iuridicum
szakkollégiumban

Részletek: www.jogaszleszek.ro

A fényeslitkei 
gyógyszertár 

300 000 forintos 
kezdő fizetéssel és 
szállást biztosítva 
keres megbízható, 

energikus, betegcentrikus
szemléletet követő

gyógyszerészt.
Pályakezdők jelentkezését is 

várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
a patika.fenyeslitke@gmail.com 

e-mail-címre várjuk
szeptember 20-áig. 

H I R D E T É S

Újabb pénzek a roncsautóprogramra
További 30 000 régi személygépkocsit válthatnak újra a kormányprogram keretében

MUNKATÁRSUNKTÓL

Újabb 200 millió lejt utalt 
ki a kormány a roncsautó-
program költségvetésébe 

– jelentette be Grațiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter. Az ösz-
szeg további 30 000 új személygép-
kocsi megvásárlását teszi lehetővé, 
miután a kormányprogram első 

szakaszában 21 000 új utó került 
forgalomba. Emlékeztetett, a hasz-
nált gépkocsi forgalomból történő 
kivonásáért járó 700 lejt 1000 lejjel 
lehet növelni, ha valaki olyan új 

autót választ, aminek alacsony a 
károsanyag-kibocsátása, a hibri-
dautóért plusz 1700 lej jár. Az elekt-
romos meghajtású autót vásárlók 
támogatása eközben eléri a 10 000 
eurót is. Grațiela Gavrilescu egyút-
tal bejelentette, hogy európai uniós 
alapokból növelik az elektromos 
töltőállomások számát.

• További 30 ezer 
új személygépkocsi 
megvásárlását teszi 
lehetővé a kormány 
által a roncsautóprog-
ram költségvetésébe 
kiutalt 200 millió lej.

Az elektromos meghajtású 
autót vásárlók támogatá-
sa eközben eléri a 10 000 
eurót is.

Új „regadót” tervez a kormány
Jövő január 1. és március 31. között lép életbe a régóta beharango-
zott új gépjárműadó – jelentette be Grațiela Gavrilescu környezet-
védelmi miniszter. Mint ismeretes, az új illeték a korábban több 
néven is futó, a köznyelvben csak regadóként emlegetett díjat váltja 
majd. Konkrétumokat egyelőre nem árult el, mindössze annyit mon-

dott, hogy nem csupán a szennyezés szintjét fogják „büntetni”, 
hanem figyelembe veszik az autó hengerűrtartalmát és más össze-
tevőket is. A korábban befizetett regadók visszafizetése kapcsán 
közölte, eddig 800 millió lejt utaltak, és további 700 millió lejre 
kell rendelet.

Bővülő keret. Hamarosan
még kevesebb autó szennyezi
a környezetet
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