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Nem tesz le az OMV 
a kitermelésről
Az OMV–Petrom továbbra is 
érdekelt a fekete-tengeri földgáz 
kitermelésében, és fontos előrelé-
pésnek tekinti, hogy a beiktatásra 
váró Orban-kormány a befektetők 
számára kedvezően akarja módo-
sítani a kitermelésre hatással levő 
törvényeket – közölte az osztrák 
cég a harmadik negyedévi pénz-
ügyi jelentésében, amelyet tegnap 
tettek közzé. A jelentés szerint 
az új kormány szándéka egy új 
off shore törvény. Mint ismeretes, 
a bukaresti  parlament már tavaly 
októberben elfogadta a jogsza-
bályt, de az olyan feltételeket 
tartalmaz, amelyet nem tartanak 
elég vonzónak a befektetők, ezért 
az OMV–Petrom és az amerikai 
ExxonMobil egyelőre elhalasz-
totta a fekete-tengeri, Neptun-
nak nevezett lelőhelyen talált 
nyersanyag kitermelését. Emellett 
a liberális kabinetnek szándéká-
ban áll módosítani a 2018/114-es 
sürgősségi kormányrendeletet is, 
amely kedvezőtlen előírásokat 
tartalmazott az energiacégek 
számára. Az osztrák vállalat üd-
vözölte, hogy Románia gyorsabb 
ütemtervet fogadhat el a  gázpiac 
árliberalizációjáról.
 
Államháztartás: nőtt a hiány
Az idei első kilenc hónapban a 
román bruttó hazai termékhez 
(GDP) képest 2,6 százalékra nőtt 
a konszolidált államháztartás hi-
ánya, és 60 százalékkal nagyobb 
a tavalyi azonos időszakban 
jegyzett defi cithez mérten – 
közölte tegnap a pénzügyminisz-
térium. A kilenc havi hiány 26,97 
milliárd lej volt (5,66 milliárd 
euró), a tavalyi első kilenc havi 
16,8 milliárd lejhez (3,53 milliárd 
euró) képest, ami akkor a GDP 
1,77 százalékának felelt meg. Az 
államháztartás bevételei 11,6 
százalékkal 228,7 milliárd lejre 
(48,07 milliárd euró) nőttek, 
ugyanakkor a kiadások is 15,3 
százalékkal, 255,6 milliárd lejre 
(53,72 milliárd euró) emelked-
tek. A közalkalmazottak béreire 
a kormány 20,2 százalékkal 
költött többet, a javak és szol-
gáltatások beszerzésére szánt 
kiadások is 16,4 százalékkal 
emelkedtek, míg a szociális 
kiadásokra 11,1 százalékkal 
többet fordított a kormány, amit 
a tavalyi és az idei nyugdíjemelés 
befolyásolt. A közberuházások-
ra fordított összeg elérte a 22,9 
milliárd lejt, ami 50,5 százalékos 
növekedés.  A bukaresti kor-
mány az idén 2,76 százalékos 
államháztartási hiánycélt vállalt, 
ennek tartásával kapcsolat-
ban azonban komoly kételyek 
merülnek fel. Még Ludovic 
Orban kijelölt miniszterelnök is 
a minap azt mondta, nem tudja 
megígérni, hogy 3  százalék alatt 
tudják tartani a defi citet.

 1 euró       4,7572
1 dollár      4,2765
 1 svájci frank 5,5130
1 font sterling 4,3120
100 forint 1,4426

Valutaváltó

SZÁMOS RENDELLENESSÉGET TAPASZTALTAK, KÉT CARREFOURT IS BEZÁRATTAK A FOGYASZTÓVÉDŐK

Egészségtelen ételek a hipermarketben
Számos rendellenességet ta-
pasztaltak a fogyasztóvédelem 
ellenőrei a Carrefour üzletlánc 
boltjaiban. Üzletek bezárását is 
elrendelték.

 »  BÁLINT ESZTER

A z Országos Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (ANPC) felügyelői ti-
zennégy Carrefour-üzletet el-

lenőriztek, és 35, összesen 301 ezer 
lej értékű bírságot róttak ki az észlelt 
hiányosságok miatt. Azt javasolták 
ugyanakkor, hogy két boltban ide-
iglenesen függesszék fel az élelmi-
szerpult működését, továbbá elren-
delték két bolt bezárását 6 hónapig 
terjedő időszakra. A szakhatóság 
tájékoztatása szerint 209 kilogramm 
élelmiszert vontak vissza ideiglene-
sen a polcokról, ezek értéke 3798 
lej. Emellett végleg kivontak a forga-
lomból 1423 kilogramm élelmiszert, 
28 875 lej értékben. A felügyelők 
kérték ugyanakkor a hiányosságok 
orvoslását.

Az ellenőrzések október 24-én 
zajlottak több bukaresti, illetve 
két brassói Carrefourban, továb-
bá az üzletlánc egy-egy szatmár-
németi, kolozsvári, nagyváradi, 
nagybányai, valamint konstancai 
hipermarketjében. Összesen 6724 
kilogrammnyi élelmiszert vizsgál-
tak meg, és 1660 kilogramm eseté-
ben rendellenességet állapítottak 
meg.

Az erdélyi és partiumi boltok-
ban is számos hiányossággal talál-
ták szembe magukat az ellenőrök. 
Szatmárnémetiben például olyan 
mérlegeket használtak, amelyek 
bevizsgálása le volt járva, de talál-
tak a fogyasztóvédők olyan termé-
keket is, amelyeken két címke volt, 
különböző lejárati határidővel. 
Kolozsváron a hivatalos tájékoz-

tatás szerint olyan termékek vol-
tak a Carrefoour polcain, amelyek 
veszélybe sodorják a fogyasztók 
egészségét, Nagyváradon a Lotus 
Marketben található hipermarket-
ben egyes hústermékeknél nem 
lehetett megállapítani, hogy mely 
szállítmányból származnak, a me-
legételpultnál pedig voltak olyan 
ételek, amelyekről nem derült ki, 
mikor készültek. Nagybányán át-
verős kereskedelmi gyakorlattal 
szembesültek az ellenőrök, vagyis 
egyes élelmiszeripari termékeknél 
a bolt a felhasznált hozzávalók 
kapcsán próbálta meg félrevezetni 

a vásárlókat. A két brassói Carre-
four ellenőrzése során arra derült 
fény, hogy nem megfelelően tá-
rolták a húst, sem a polc anyaga 
nem volt megfelelő ahhoz, hogy 
rendesen le lehessen tisztítani, rá-
adásul a raktárban magasabb volt 
a hőmérséklet a megengedettnél, 
továbbá a készételeknél a melegé-
telek ugyanabban a pultban vol-
tak, mint az édességek.

Azt azonban nem közölte a fo-
gyasztóvédelem, hogy mely bolto-
kat záratták be, illetve hol rendelték 
el az élelmiszerpult működtetésé-
nek ideiglenes felfüggesztését.

 » Összesen 
6724 kilogramm-
nyi élelmiszert 
vizsgáltak meg, 
és 1660 kilog-
ramm esetében 
rendellenességet 
állapítottak meg.
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A fogyasztóvédők számos rendellenességre bukkantak a Carrefour élelmiszerrészlegén

 » BARABÁS HAJNAL

E rdélyi középiskolás csapatok je-
lentkezését várják a nyolcadik 

Pénzidomár vetélkedőre, amelyen 
több újítás is várja a résztvevőket – 
hangzott el a szervezők tegnapi csík-
szeredai sajtótájékoztatóján. Tánczos 
Levente-József, Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem (EMTE)  üz-
leti tudományok tanszékének oktató-
ja, a verseny főszervezője elmondta, 
idén a korábbi kétfordulós versenyt 
három fordulósra bővítették, így a 
diákoknak a versenyben a megszo-
kott feladatsorok megoldása mellett 
gazdasági szimulációs játékban is 

teljesíteniük kell. Az első forduló-
ban kreatív és szakmai feladatokat 
kapnak a benevezett csapatok, ezek 
megoldásával juthatnak a második 
fordulóba, ahol 36 csapat hat külön-
böző virtuális piacra rendeződve fog 
versenyezni egymással online egy 
vállalati szimulációs játékban. Gya-
korlatilag virtuális vállalkozásokat 
kell vezetniük több héten át, dönté-
seket kell hozniuk, amelyeket majd a 
játék szoft vere értékel. Ezt követően 
választják ki a továbbjutó csapato-
kat, akik részt vehetnek a döntőben. 
A végső megmérettetésen viszont a 
korábban megszokott feladatot kap-
ják a diákok, azaz egy helyi vállal-

kozás esetével kell foglalkozniuk, és 
bemutatót készíteniük.

Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának vezetője a 
vetélkedő kapcsán úgy fogalmazott, 
azért támogatják a Pénzidomárt, 
mert segíteni szeretnék a fi atalokat, 
hogy tudatos vásárlókká és sikeres 
vállalkozókká váljanak. Gergely 
László, az OTP Bank fi ókvezetője a 
program támogatójának nevében 
pedig arról beszélt, hogy fontosnak 
tartják az ilyen jellegű kezdeménye-
zések felkarolását, hogy a diákok 
már középiskolás korukban rálássa-
nak arra, hogy milyen vállalkozónak 
lenni, és milyen képzési lehetősége-
ik vannak az iskolai kereteken kívül 
is. Marschal István, a Gyermelyi 
Tészta Románia részéről, ugyancsak 
a vetélkedő régi támogatójaként és 
társszervezőjeként kiemelte: válla-
latuk jó példa arra, hogy székely 
magyar vállalkozóként magyar már-
kával lehet Romániában is „labdába 
rúgni”, piacot szerezni és sikeresnek 
lenni.

Pénzidomárokat keresnek – idén is megszervezik a vetélkedőt

 » Az első fordu-
lóban kreatív és 
szakmai felada-
tokat kapnak 
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juthatnak a má-
sodik fordulóba, 
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Benevezési tudnivalók

A négyfős középiskolás csapatok már benevezhetnek a Pénzidomárra, 
mindössze egy kérdőívet kell kitölteniük a saját adataikkal legkésőbb 
november 14-ig. Jelentkezni a vetélkedő honlapján a www.penzidomar.ro 
oldalon, a verseny Facebook-oldalán, valamint a Sapientia honlapján, a 
www.csik.sapientia.ro weboldalon lehet.




