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MINIMÁLBÉR-EMELÉS JANUÁRTÓL, DIFFERENCIÁLT ÖSSZEGET CSUPÁN A DIPLOMÁSOK KAPNAK

Csak hitegette a kormány a „régi motorosokat”
Januártól bevezetik a 2350 lejes 
diff erenciált minimálbért, ám csak 
a felsőfokú végzettséggel és egy év 
szolgálati idővel rendelkezőket illeti 
meg. A minimálbéren kívül  nőnek 
a közszféra fi zetései és a nyugdíjak 
is, az üdülési csekk az idei értéken 
marad.

 »  BÁLINT ESZTER

Január elsejétől nő a minimálbér, és 
szintén akkortól vezeti be a kormány a 
diff erenciált összeget is – vagyis a felső-

fokú végzettséggel rendelkezők számára, 
akik legalább egyévnyi munkaviszonnyal 
rendelkeznek, nagyobb minimálbért ga-
rantál az állam. A vonatkozó határozatot 
pénteki ülésén fogadta el a szociálliberális 
kormány. Az intézkedés azonban – mint 
ismeretes – visszalépést jelent az eredeti 
tervekhez képest, korábban ugyanis a meg-
emelt összegű minimálbér azokat a felsőfo-
kú végzettséggel nem rendelkező alkalma-
zottakat is megillette volna, akik legalább 
tizenöt évnyi szolgálati időt tudnak maguk 
mögött. Erről viszont menet közben letett 
a Dăncilă-kabinet. A Mediafax hírügy-
nökségnek nyilatkozó politikai források 
szerint a döntés mögött az állhat, hogy a 
kormány így próbálja megvédeni azoknak 
a munkavállalóknak az állását, akik már 
régebb óta a munka mezején vannak, és 
megilletné őket a nagyobb összeg, a mun-
káltatók ugyanis nem fogadták túl kedve-
zően az intézkedést. Meglátásuk szerint 
ugyanis a bukaresti kormány mestersége-
sen, a termelékenység emelkedése nélkül 
növeli a béreket, és kizárólag az vezérli, 
hogy nagyobb adóbevételekre tegyen szert. 
Cristina Pârvan, a román üzletemberek 
egyesületének főtitkára ugyanakkor a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők pozitív 
megkülönböztetését is bírálta, mondván, 
az intézkedés a „diplomagyáraknak” ked-
vez, és azt a meggyőződést igazolja, hogy 
jobb „befektetés” egy kétes értékű oklevél, 

mint a hozzáértés és szakmai tapasztalat 
megszerzése. Mint Viorica Dăncilă minisz-
terelnök pénteken a kormányülés első fe-
lében emlékeztetett, a bruttó minimálbér 
január elsejétől a jelenlegi 1900 lejről 2080 
lejre (nettó 1263 lej), a felsőfokú végzettség-
gel és legalább egyévnyi munkaviszonnyal 
rendelkezők számára pedig 2350 lejre nő, 
ami 9,47 százalékos, illetve 23,68 százalé-
kos gyarapodást jelent.

Dăncilă: nőnek a bérek és a nyugdíjak
A kormányfő hamisnak nevezte egyút-
tal a bérek és nyugdíjak befagyasztásáról 
szóló híreszteléseket, amelyeket a bünte-
tés-végrehajtásban dolgozókat tömörítő 
szakszervezet lebegtetett meg a minap a 
nyilvánosság előtt. „Teljesítjük a lakosság 
bevételének gyarapodására tett vállalásun-
kat, és a közalkalmazotti bérek folytatják 
a parlament által elfogadott bérezési tör-
vénybe foglalt növekedésüket. A jövő évi 
költségvetés tartalmazza a közalkalmazotti 
bérek emelését, mint ahogy a nyugdíjeme-
léseket is a nyugdíjtörvénybe foglaltaknak 
megfelelően. Más szavakkal: nem fagyaszt-
juk be a béreket és nyugdíjakat, hanem 

nőni fognak” – szögezte le Viorica Dăncilă. 
Hozzátette: „nem fair játszadozni a nyug-
díjasok, az alkalmazottak érzelmeivel, és 
nem szabad félretájékoztató információk-
kal szolgálni számukra”. Véget akartam 
vetni ezeknek az alaptalan spekulációk-
nak, amelyek megjelentek a nyilvános tér-
ben” – fogalmazott.

Marad az üdülési csekk értéke
A szociálliberális kabinet pénteki ülésé-
nek a napirendjén szerepelt ugyanakkor 
egy sürgősségi kormányrendelet-tervezet 
is, amellyel a jelenlegi szinten két évre be-

fagyasztják a közalkalmazottaknak járó 
üdülési csekkek értékét, az üdülési prémi-
umokat pedig elhalasztják. Az első módo-
sítás elfogadására azért van szükség, mivel 
a vonatkozó jogszabályok szerint az üdülési 
csekk értékének egy bruttó minimálbérnek 
kell megfelelnie, a maximális összeg pedig 
hat minimálbér értéke lehet. Szintén két 
évvel halasztja el ugyanakkor a kormány a 
2017/153-as számú, a közalkalmazottak egy-
séges bérezéséről szóló törvény azon előírá-
sát, ami szerint üdülési prémiumot is lehet 
nyújtani a közszférában dolgozóknak. A 
jogszabály ugyanis arról rendelkezik, hogy 
2018. december elsejétől a hitelutalványo-
zók kötelező módon üdülési prémiumot 
osztanak, aminek éves értéke a bruttó mi-
nimálbér összegével megegyező. Ennek az 
összegnek a naptári év során ledolgozott 
idővel egyenesen arányosnak kell lennie.

Ellenben a közintézmények és állami ha-
tóságok a 2019. január 1. – 2020. december 
31. időszakban üdülési prémiumot adhat-
nak üdülési csekk formájában 1450 lej ér-
tékben – mutat rá a vonatkozó sürgősségi 
kormányrendelet-tervezet, ami szerint ez 
a 2019. január 1. – 2020. december 31. idő-
szakban 1,73 milliárd lejes (vagyis mintegy 
368 millió eurós) költségvetési ráfordítást 
feltételez.

2018 első kilenc hónapjában különben 
230 millió euró értékben osztottak ki üdü-
lési csekkeket az alkalmazottaknak, ami 
az Utazási Irodák Országos Szövetségének 
(ANAT) adatai szerint nyolcszorosa a tava-
lyi összegnek.
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RO Ígért és cserben is hagyott pénteki ülésén a Dăncilă-kormány

Tartalékalapból fi zetik ki a nyugdíjakat

Több mint 43 millió lejjel egészítették ki a munkaügyi minisztérium idei költség-
vetését a kormány tartalékalapjából – az erről szóló határozatot pénteki ülésén fo-
gadta el a szociálliberális kabinet. A szaktárcának az Agerpres hírügynökség által 
idézett közleménye szerint a pénzt a nyugdíjak és időskori juttatások kifi zetésére, 
valamint az ezek postai kézbesítésével járó költségek fedezésére fordítják. Marius 
Budăi munkaügyi miniszter közölte, a kiegészítésre azért volt szükség, mivel az 
eredetileg becsültnél nagyobb mértékben nőtt a nyugdíjasok száma, ugyanakkor 
a postai díjak 1,1 százalékkal való emelése miatt 10 százalékkal nőttek a nyugdíjak 
és állami segélyek kézbesítésével járó költségek. 

 » BÍRÓ BLANKA

A kormány csoportosítson át kétmilli-
árd eurót a nagy infrastruktúra-prog-

ramból a sokkal hatékonyabb Regionális 
Operatív Program (ROP) javára – java-
solja Winkler Gyula európai parlamenti 
képviselő kezdeményezésére az RMDSZ. 
Winkler pénteken Sepsiszentgyörgyön 
jelentette be, hogy a javaslatot a kor-
mány elé terjesztik, hiszen ezt Brüsszel-
ben még meg lehet tárgyalni, és sokkal 
szerencsésebb, ha a pénz a helyi közös-
ségek javát szolgálja, mint ha két-három 
év múlva egyszerűen elkönyvelik, hogy 
újra „elúszott”.

„Jelenleg a nagy infrastruktúra opera-
tív program keretének alig 53 százaléka 
van leszerződve, tehát valós a veszély, 
hogy ismét veszítünk a rendelkezésre 
álló összegből, hiszen már a 2014–2020 
költségvetési időszak 5. évében va-
gyunk” – részletezte a politikus. Felidéz-
te, hogy az előző ciklusban is ez történt, 
Románia 2007–2013 között épp a közpon-
tosított ágazati programok, a közlekedé-
si és a környezetvédelmi operatív prog-

ram rossz teljesítménye miatt veszített el 
2 milliárd eurót. „Az Európai Bizottság 
lehetőséget biztosít az átcsoportosításra, 
ha ezzel a lehetőséggel élt volna a román 
kormány, akkor a ROP révén minden me-
gye kaphatott volna további 50 millió 
eurót a helyi infrastruktúra fejlesztésére. 
Az átcsoportosítás a helyi közösségek ja-
vát szolgálja, a magyarokét és a románo-
két is, ezért kell ezt a jelenlegi ciklusban 
időben meglépni” – érvelt az EP-képvi-
selő. 

Hozzátette, ezután következik az EP-
ben a következő költségvetés vitájának 
legélesebb fázisa, a szakbizottságokban 
már pénzösszegekről beszélnek. Decem-
berben még elvekről egyeztetnek, ám 
Winkler szerint veszélyes, ha különböző 
feltételekhez, például a migrációs politi-
kához kötik a kohéziós alapok folyósítá-
sát. „A csata januárban válik élessé. Ha 
az EP választások előtt sikerül egyezsé-
get kötni, akkor elfogadják a költségve-
tést, ha nem, akkor már csak októberben 
a választások után megalakuló új parla-
ment  fogadja el a büdzsét” – részletezte 
a képviselő.

 » B. E.

Nem biztos, hogy a közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) élén 

éri meg a 2019-es évet Narcis Neaga régi-új 
igazgató, miután Viorica Dăncilă miniszter-
elnök szombaton az Antena 3 hírcsatorná-
nak adott interjúban azzal fenyegette meg, 
hogy „repül”, ha év végéig nem készül el 
100 kilométernyi autópálya. A kormányfő rá-
mutatott, 100 kilométernyi sztráda építését 
vállalták erre az évre, és teljesíteni akarják 
ígéretüket. „December 31-én a CNAIR veze-
tőjének elő kell állnia, és azt kell mondania, 
hogy elkészült a 100 kilométer sztráda. Ha 
azt mondja, nem készült el, mennie kell” 
– fogalmazott a miniszterelnök. Dăncilă 
ugyanakkor arról is beszélt, hogy nagy fi -
gyelemmel követik az autópálya-építési 
munkálatokat. 

Narcis Neaga különben októberben még 
derülátó volt, és váltig állította, hogy elvileg 
a centenárium évében 100 kilométernyi au-
tópályát avatnak fel Romániában. Nem volt 
azonban ennyire optimista Lucian Șova köz-
lekedési miniszter, aki nagyjából ugyanab-
ban a periódusban arról beszélt, hogy az idei 

év végéig 60 kilométer autópályát adnak át 
a forgalomnak, esetleg, „ha a dolgok jól ala-
kulnak”, akkor további 20 kilométernyi szt-
rádán lehet majd közlekedni december 31-
éig, miután 2016-ban nem sikerült egyetlen 
kilométernyi autópályát sem átadni, és 2017-
ben is csak egy alig 15,4 kilométeres szakaszt.

A források átcsoportosítását kérikSzáz kilométer sztrádát vár Dăncilă

Fenyegetőznek a fuvarozók 

A Romániai Hivatásos Fuvarozók Szak-
mai Szövetsége (COTAR) a közlekedési 
minisztériumban kialakult helyzet tisz-
tázását kérte pénteken Klaus Johannis 
államfőtől, akit egyúttal azzal fenyeget-
tek meg, hogy ellenkező esetben nem 
szavaznak jövőre rá. Kĳ elentésük azt 
követően hangzott el, hogy Lucian Șova 
csütörtökön bejelentette, elfogadták a 
személyszállítás szabályait módosító 
miniszteri rendeletet, aminek legfőbb 
előírása, hogy liberalizálja a közúti sze-
mélyszállítás piacát, megszüntetve bizo-
nyos cégek „kvázi monopolhelyzetét” a 
megyei és megyeközi fuvarozásban.




