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Bukarest és Kolozs megye vezeti a bértoplistát
• Egy kimutatás sze-
rint a Bukarestben, to-
vábbá Kolozs és Temes 
megyében élők keres-
nek a legjobban romá-
niai viszonylatban. 

ROSTÁS SZABOLCS

A z eJobs munkaközvetítő por-
tálnak az Agerpres hírügynök-
ség által ismertetett felmérése 

rámutat, 2018-ban is a jövedelem volt 
a legfontosabb feltétel, amelynek alap-
ján a romániai munkavállalók mun-
kahelyet és munkáltatót választanak, 
illetve eldöntik, melyik városban 
telepednek le. Továbbra is az ország 
pénzügyi és üzleti központjának 
számító Bukarest foglalkoztatja a 
legtöbb alkalmazottat, és ugyanitt a 
legmagasabbak a bérek.

A fővárosban 2723 lejre rúg az 
átlagos havi nettó jövedelem, azaz 
csaknem 100 lejjel nagyobb, mint 
az országos nettó átlagbér, amely az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
adatai szerint 2688 lej volt szeptem-
ber végén. A legjobban fi zetett mun-
kavállalókat vizsgáló lista második 
helyét Kolozs megye foglalja el, 
ahol 2664 lej az átlagos havi nettó 
jövedelem, majd Temes megye kö-
vetkezik a sorban 2656 lejjel. Fehér 
megyében átlagban nettó 2591 lejt, 
Hargita megyében 2539 lejt, Brassó 
és Szeben megyében pedig 2513 lejt 
keresnek havonta.

Bogdan Badea, az eJobs Romá-
nia vezérigazgatója szerint nem 
meglepő, hogy Bukarestben, il-
letve Kolozs és Temes megyében 
a legmagasabbak a fizetések, hi-
szen egyetemi központokról van 

szó, és a legnagyobb vállalatok 
is itt fejtik ki tevékenységüket. 
Az azonban érdekes adat, hogy 
Hargita vagy Fehér megye meg-
előzött a listán olyan, látszólag 
nagyobb potenciállal rendelkező 

megyéket, mint Konstanca (2203 
lej) vagy Iaşi (2394). A lista végén 
Gorj (2006 lej), Vrancea (2031 lej), 
Mehedinţi (2093) és Buzău megye 
(2094) található. Iparág szerinti 
leosztásban a legmagasabb bé-

rek az IT- és telekommunikációs 
ágazatban, valamint a bank- és 
biztosítási ágazatban találhatók. 
A legkevesebbet a vendéglátó-, 
a textil- és az élelmiszeriparban 
dolgozók keresnek.

H I R D E T É S

Bukarest élesen 
bírálja az EU-t
Egy pillanatig sem vált 
kérdésessé Románia európai 
uniós tagsága, de a bukaresti 
kormány elutasítja, hogy az 
Európai Bizottság (EB) olyasmit 
írjon elő számára, amit egyetlen 
tagállam sem fogadna el – 
hangoztatta csütörtökön Viorica 
Dăncilă. A miniszterelnök a 
csütörtöki kormányülés első, 
sajtónyilvános részén reagált 
arra, hogy az EB a csaknem 12 
éve tartó uniós monitoring (az 
úgynevezett Együttműködési 
és Ellenőrzési Mechanizmus 
– CVM) keretében kedden 
közzétett legújabb jelentésében 
felszólítja Romániát, hogy füg-
gessze fel a frissen elfogadott 
igazságügyi reformcsomag ha-
tályát, és állítsa le a büntetőjog 
módosítását. Dăncilă leszögez-
te: volt európai parlamenti kép-
viselőként és miniszterelnök-
ként elutasítja a kettős mércét, 
egyenlő bánásmódot követel 
országa számára. „Hiszek az 
egységes és erős Európában, 
amely tiszteli minden polgárát, 
és azonos jogokat biztosít szá-
mukra” – idézte az MTI a román 
miniszterelnököt.
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