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H I R D E T É S

Négyszáz lejig terjedő kedvez-
ményre feljogosító utalványt 
kaphatnak azok a magánsze-
mélyek, akik új hűtő, mosógép 
vagy légkondicionáló berende-
zés vásárlásakor beszolgáltat-
ják a régi gépüket.

 » BÁLINT ESZTER

A roncsautóprogramhoz hason-
ló környezetvédelmi progra-
mot indít útjára a bukaresti 

környezetvédelmi minisztérium: 
ezentúl különböző értékű utalvá-
nyokban részesülhetnek azok a 
magánszemélyek, akik energiaha-
tékonyabbra kívánják lecserélni 
régi hűtőszekrényüket, fagyasztó-
jukat, mosógépüket vagy éppen 
légkondicionáló berendezésüket. 
A hivatalos bejelentés szerint a 
program iránt érdeklődők mától 
jelentkezhetnek, ehhez a Környe-
zetvédelmi Alap honlapján (www.
afm.ro) megtalálható tájékoztató-
ban leírtak alapján kell eljárnia – 
tegnapi lapzártánkkor az alkalma-
zás még nem volt elérhető.

A program lényege amúgy – a 
roncsautóprogramhoz hasonlóan 
– abban áll, hogy a fogyasztónak 
be kell szolgáltatnia régi háztartási 
gépét, és az új gép árából levonják 
az ezért járó utalvány értékét. Mint 
Grațiela Gavrilescu környezetvédel-

KEDVEZMÉNYT AD A KORMÁNY A „ZÖLDEBB” HŰTŐRE, MOSÓGÉPRE ÉS LÉGKONDICIONÁLÓRA VÁLTÓ LAKOSOKNAK

Rajtol a háztartásigép-csere program

Megéri váltani. Új mosógép vásárlásakor 2–300 lejre rúg a kedvezmény

 » A háztartá-
sigép-cserére 20 
millió lej jut, ami 
60 ezer utalványra 
elegendő.

mi miniszter tegnapi sajtónyilatkoza-
tában közölte: a költségvetésben 20 
millió lejt irányoztak elő a háztartá-
sigép-csere programra, ami 60 ezer 
utalványra elegendő. A tárcavezető 

megjegyezte egyúttal, hogy például 
hűtőszekrény vásárlásakor felhasz-
nálható kedvezményre feljogosító 
vouchert csakis hűtő leadása esetén 
lehet kapni, más gépek után másféle 

utalvány jár. Az utalvány ugyanakkor 
csak A++ vagy   A+++ energiahaté-
konyságú háztartási gépek vásárlása 
esetén hasznosítható. Amennyiben 
a régi háztartási gépét beszolgáltató 
személy A++-os új mosógépet vásá-
rol, akkor 200 lejes voucherre jogo-
sult, ha A+++-ost választ, akkor a 
kedvezmény értéke eléri a 300 lejt. Az 
A++-os hűtő vásárlása esetén a régi 
gép leadása 300 lejes árengedményre 
jogosít, A+++-os esetében pedig 400 
lejért számolják be a leadott háztar-
tási gépet. A legkondicionáló beren-
dezések esetében viszont mindkét 
energiahatékonysági kategória ese-
tén 300 lejes utalvány jár.
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Négy moldvai megye képviselői is 
aláírták hétfőn Suceaván a Moldva 

fejlődik elnevezésű megállapodást. A 
dokumentumot Suceava, Jászvásár, 
Neamţ, Botoşani, Câmpulung Mol-
dovenesc, Dornavátra és Roman pol-
gármesterei látták el kézjegyükkel. A 
megállapodás további városokkal bő-
víthető. Ion Lungu suceavai polgármes-
ter hangsúlyozta, ez nem valamiféle el-
lensúlyozása a négy erdélyi város által 
Nyugati Szövetség néven létrejött tár-
sulásának. Szerinte Moldvában „még 

nagyobbak a gondok, mint nyugaton”. 
Hozzátette: amennyiben nem épül meg 
a Moldvát a többi országrésszel össze-
kötő autópálya, „Moldva szegénységre 
van ítélve”. A megállapodás azzal indo-
kolja a szövetség létrehozását, hogy a 
kormánynak nincs koherens stratégiá-
ja arra, hogy csökkentse a fejlettségbeli 
különbséget az ország keleti és nyugati 
része között. Az aláírók regionális pro-
jekteket készítenek majd az országrész 
fejlesztése érdekében – szerepel a do-
kumentumban.

A harmadik negyedéven 1222 lej volt 
az átlagnyugdíj, 8,9 százalékkal 

több, mint az előző negyedévben, az 
állami nyugdíjrendszerből fi zetett il-
letmények átlagos összege pedig 1180 

lejre rúgott  – közölte tegnap az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS). Az 
átlagnyugdíj és a nettó átlagbér közötti 
arány 53,3 százalék volt, ami növeke-
dést jelent az előző negyedévben re-
gisztrált 48,2 százalékhoz mérten. Ha 
a tavalyi év azonos időszakához viszo-
nyítjuk, akkor az átlagnyugdíj és az ál-
lamkasszából folyósított havi juttatás 
összege is nőtt egy év leforgása alatt, 
előbbi 10,5 százalékkal, vagyis 100 lej-
jel, utóbbi 10,3 százalékkal, avagy 107 
lejjel lett magasabb. Az állami nyug-
díjalapból fi zetett nyugdíjasok és az 
alkalmazottak aránya a 9 a 10-hez, de 
amíg Bukarestben ez az arány 5 a 10-
hez, Teleorman megyében 16 a 10-hez. 
Az összeg is eltérő, a legmagasabb és 
legalacsonyabb között 557 lej a kü-
lönbség: Botoșani megyében 946 lej, 
Bukarestben 1503 lej az átlagnyugdíj.

Moldvai megyék is szövetkeznek

1222 lej az átlagnyugdíj

Késik a regadó

Többszöri halasztás után az év 
végére kitűzött legújabb határidő-
re sem vetik ki a köznyelvben csak 
regisztrációs illetékként, rega-
dóként emlegetett, a gépkocsik 
forgalomba írásakor kért illetéket, 
miután a kormánynak máig nem 
sikerült kiötölnie egy olyan formu-
lát, ami támadhatatlan – közölte 
tegnap újságírói kérdésre Grați-
ela Gavrilescu környezetvédelmi 
miniszter. „Nem könnyű a mate-
matika” – jegyezte meg a tárcave-
zető. Amikor pedig arról faggatták, 
hogy mikor esedékes az új regadó, 
annyit mondott, ezentúl nem akar 
már semmit ígérni.

Egyeztetés zajlik

Az RMDSZ a nyugdíjtörvény 
végleges formájáról egyeztet a 
kormánnyal, annak végső válto-
zata várhatóan ezen a héten elké-
szül. Korodi Attila képviselőházi 
frakcióvezető tegnap a Mediafax 
hírügynökségnek elmondta, 
keresik a megoldást a fogyatékkal 
élő személyek számára. Reményei 
szerint a héten végleges formába 
önthetik a jogszabályt.




