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 » RÖVIDEN

A nyugdíjasok fele már 
megkapta juttatását
A bankok már utalták a nyugdí-
jakat, és a posta is kézbesítette 
a jogosultak csaknem felének 
– közölte szombat este Face-
book-oldalán Violeta Alexandru 
munkaügyi miniszter. „Az utolsó 
kifi zetésekre hétfőn kerül sor. Lehet 
tehát azonnal utalni a pénzt, nem 
csak két nap múlva. Ragaszkodtam 
hozzá, hogy az ünnepi időszak 
után mielőbb megtörténjenek az 
átutalások” – írta a miniszter, aki 
szerint a posta is kézbesítette a 
nyugdíjakat a jogosultak csaknem 
felének, hétvégén is dolgoztak. „A 
hét közepéig minden címre eljut a 
járandóság” – tette hozzá. Korábbi 
bejelentés szerint január 10-étől lá-
tott neki kézbesíteni a nyugdíjakat 
a Román Posta, mivel az országos 
nyugdíjpénztár ebben a hónapban 
a szokásosnál később kezdte el 
utalni az ehhez szükséges pénzt.

Több iskola zárva maradhat 
a szakszervezet szerint
Zárva maradhat a héten több tanin-
tézet a kormány azon intézkedése 
miatt, amely tiltja az áthelyezése-
ket a versenyszférából az állami 
szektorba – fi gyelmeztet a Spiru 
Haret Szakszervezeti Szövetség. Az 
érdekvédelmi szervezet felszólítja 
a bukaresti kormányt, haladékta-
lanul találjon megoldást arra, hogy 
a 2020/1-es számú sürgősségi ren-
delet 3-as cikkelye – amely tiltja az 
áthelyezéseket a versenyszférából 
az állami szektorba – ne zavarja 
meg az oktatási intézmények 
tevékenységét. A szakszervezet 
szerint amint a sürgősségi rende-
let életbe lép, a magánszektorból 
bedolgozók szerződései azonnali 
hatállyal megszűnnek. „Több 
helyen nem fogják tudni kiadni a 
fi zetéseket, mivel a könyvelők egy 
részét a magánszektorból helyezték 
át. Ugyanakkor egyes tanintézetek 
zárva maradhatnak, mert nem 
lesz szakácsuk, iskolabuszsofőrjük 
vagy kazánfűtőjük” – közölte a 
szakszervezeti szövetség vezetője. 
Marius Nistor szerint nem helyeslik 
az áthelyezések gyakorlatát, ez 
esetben azonban a kormánynak 
időt kellett volna adnia a megü-
resedő állások betöltésére. Erre 
reagálva az oktatási minisztérium 
közölte, az intézkedés a kisegítő 
oktatói, illetve nem didaktikai 
posztok csupán 1,53 százalékát 
érinti. A szaktárca szerint a megyei 
főtanfelügyelők meghozzák majd a 
szükséges intézkedéseket, hogy ne 
legyen fennakadás.

A MINISZTER REMÉLI, IDÉN MÁR AUTÓPÁLYÁN KÖZLEKEDHETÜNK RADNÓT ÉS ARANYOSGYÉRES KÖZÖTT

Újabb észak-erdélyi sztrádaígéretek

Dolgoznak rajta. Készül a vasúti felüljáró Radnót határában, a már átadott szakasz végén

Az egyik fővállalkozó csődkö-
zeli állapota és a kivitelezők 
panaszáradata ellenére Lucian 
Bode szállításügyi miniszter Ma-
ros megyei terepszemléje után 
reményét fejezte ki, hogy már 
idén végig sztrádán közlekedhe-
tünk Nyárádtő és Aranyosgyéres 
között. A Radnót–Maroske-
ce-szakasz valóban jól áll, de 
onnan a Kolozs megyei város 
„még messze van”.

 » SIMON VIRÁG

N oha Lucian Bode szállításügyi 
miniszter több mint egy órán 
keresztül hallgatta pénteken 

Nyárádtőn az észak-erdélyi autópá-
lya Maros megyei részeit építő vál-
lalkozók és főként az alvállalkozók 
panaszait, a találkozó utáni sajtó-
tájékoztatón azt nyilatkozta, nagy 
reményeket fűz ahhoz, hogy már 
idén közlekedhetünk a Radnót–Ma-
roskece és Maroskece–Aranyosgyé-
res közötti szakaszon. A tárcaveze-
tő pénteken ellátogatott az épülő 
sztrádaszakaszokra, és a kivitele-
zésben érdekelt cégek képviselőivel 
is tárgyalt. A találkozón kiderült, 

hogy jól haladnak a munkálatokkal 
a Radnót–Maroskece közötti szaka-
szon, ahol – az építtető ígérete sze-
rint – júniusra meglesznek minden 
munkálattal, és átadásra kész lesz a 
17,9 kilométeres szakasz. Nagy gon-
dok vannak azonban a következő, 
15,6 kilométeres szakasszal, amely 
Maroskece és Aranyosgyéres között 
épül. Itt a fővállalkozó, a Straco cég 
jogi felszámolás alatt van, emiatt 
nem fi zette ki az alvállalkozók ál-
tal elvégzett munkát, így utóbbiak 
tavaly vagy nem dolgoztak, vagy 
elmaradt az elvárt „ritmus”. A talál-
kozón több alvállalkozó sérelmezte, 
hogy a közúti infrastruktúrát kezelő 
országos társaság (CNAIR) bár is-
meri a gondokat, nem közvetlenül 
az alvállalkozóknak fi zet, hanem a 
Stracónak, utóbbi pedig nem utalja 
tovább a pénzt.

A CNAIR igazgatója, Sorin Scarlat 
úgy fogalmazott, a számvevőszék 
nem engedi meg, hogy kétszer fi -
zessék ki ugyanazt a munkálatot. 
Ugyanakkor az alvállalkozók szerint 
a szerződés lehetővé teszi, hogy a 
társaság egyenesen nekik fi zessen, 
és nem a munkálatokat kivitelezők 
gondja, a CNAIR hogyan rendezi 
a konfl iktust a fővállalkozóval, il-
letve az állam ellenőrző szerveivel. 
A Straco képviselője a helyszínen 

megígérte: ha a bíróság nem mond-
ja ki, hogy a vállalat csődbe ment, 
megpróbálják kifi zetni az alvál-
lalkozók irányába felhalmozott, 
mintegy 8 millió lejes tartozást. A 
találkozón részt vevő alvállalkozók 
pedig kijelentették: ha megkap-
ják az elmaradásokat, hajlandó-
ak folyatni a munkát. Azonban a 
Straco csődje esetén a csaknem 16 
kilométeres pályaszakasz – amely 
jelenleg 31 százalékban van kész 
– kivitelező nélkül marad, így újra 
versenytárgyalást kell szervezni, új 
kivitelezőt kell találni.

Lucian Bode szállításügyi minisz-
ter reményét fejezte ki, hogy ez nem 
történik meg, és a Straco, valamint 
az alvállalkozók be tudják fejezni a 
munkálatokat. Elhangzott: lehet-
séges, hogy egy „törvényi hiányos-
ság” miatt alakultak így a dolgok, 
ugyanis a versenytárgyaláson a 
legkisebb árajánlatot fogadják el – 
a Straco a becsült összeg csupán 43 
százalékáért vállalta el a pályasza-
kasz megépítését. Bode hozzátette, 
ha más pályaszakaszok esetében is 
megtörténik, hogy a fővállalkozó 
megkapja a pénzt, de nem utalja to-
vább az alvállalkozónak, és emiatt 
a kis, helyi cégek anyagi nehézség-
be kerülnek, módosítani fogják a 
törvényt oly módon, hogy a CNAIR 
egyenesen az alvállalkozónak fi -
zessen az elvégzett és kiszámlázott 
munkálatért.

Mint ismeretes, az észak-erdélyi 
autópálya Marosvásárhely–Aranyos-
gyéres közötti szakaszát több részre 
osztották: Marosvásárhely–Nyá-
rádtő, Nyárádtő–Radnót (ezen már 
lehet közlekedni), Radnót–Maros-
kece és Maroskece–Aranyosgyéres. 
Ami a Marosvásárhely és Nyárádtő 
közötti pályaszakasz megépíté-
sét illeti, a CNAIR igazgatója azt 
mondta, előreláthatóan január vé-
géig az illetékes bizottság bírósági 
döntés alapján ki fogja jelölni a 
nyertes kivitelezőt. Itt két cég pá-
lyázott a kivitelezésre, de a nyertes 
kihirdetése után a vesztes óvást 
nyújtott be, így évek óta semmiféle 
előrelépés nem történt az ügyben. 
Az óvással kapcsolatban január 
végére várható eredmény. A nyer-
tes cég kihirdetése és a munkála-
tok elkezdése azért is fontos, mert 
2020 áprilisában lejár az építkezé-
si engedély, és addig meg kellene 
kezdeni a munkálatot.

 » Jól haladnak 
a munkálatokkal 
a Radnót–Maros-
kece közötti sza-
kaszon, ahol – az 
építtető ígérete 
szerint – június-
ra meglesznek 
minden munká-
lattal, és átadás-
ra kész lesz a 
17,9 kilométeres 
szakasz.
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