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A VENDÉGMUNKÁSOK CSAK RÖVID TÁVÚ MEGOLDÁST JELENTENEK A GONDOKRA

Létezik ellenszer az akut
romániai munkaerőhiányra

A romániai munkaerőhiányt csak átmeneti lehetőségként lehet kezelni ázsi-
ai vendégmunkások foglalkoztatásával, ez a megoldás hosszabb távon több 
problémát okozhat a cégnek, mint amennyi haszna lehet belőle – nyilatkoz-
ták lapunknak szakemberek a Srí Lanka-i pékek gyergyóditrói alkalmazása, 
tágabb értelemben pedig a hazai munkaerőkrízis kapcsán. Sokan abban 
látják az egyetlen kiutat, ha a hazai cégek minden szempontból igyekeznek 
felzárkózni a nyugat-európai vállalatok színvonalára, ami megoldja a jelen-
legi súlyos munkaerőhiányt is. Szakértők szerint mindent el kell követni, 
hogy a munkáltató azokat a fi atalokat célozza meg, akik szakmát akarnak 
tanulni, ha ugyanis ezeket megfelelően képzi és megfi zeti, akkor kialakul az 
a munkavállalói derékhad, amelyre hosszabb távon is számítani lehet. 4.»

Erős szakmai menedzseri vezetőséggel, az alkalmazottak részéről pedig eredményorientált munkakultúrával orvosolható a munkaerőválság

Ismét Ludovic Orbant
jelölte Johannis
Klaus Johannis államfő kitart az 
előre hozott választások kikény-
szerítése mellett, ezért ismét a 
szerdán megbuktatott Ludovic 
Orban kormányfőt, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnökét jelölte 
miniszterelnöknek. A liberálisok 
és az USR is előre hozott válasz-
tást akarnak. Az RMDSZ jelezte: 
amúgy sem támogatná a baloldal 
jelöltjét.  5.»

Vizitdíjra is igényt
tart a magánszféra
A magánkórházak képviselői 
bejelentették: az állami térítés 
mellett a vizitdíjra is igényt 
tartanak. Azzal érvelnek, hogy az 
állami egészségbiztosító jelenleg 
a kezelések reális árához képest 
alacsonyabb összeget térít meg 
nekik.  3.»

Népszerűek a
fi zetési alternatívák
Romániában is egyre többen 
veszik igénybe a bankolás új 
formáját biztosító fi ntech cégek 
szolgáltatásait, hiszen a digitális 
pénzügyek legújabb generáció-
jával a banki szolgáltatások le-
egyszerűsödnek, felgyorsulnak, 
és nem utolsósorban olcsóbbak. 
A Revolutnak már egymillió 
ügyfele van. A fi ntechkel járó 
kockázatok felmérése viszont 
még zajlik.  6.»

Intenzív a romániai
magyarellenesség
„A magyarellenességet általában 
a politikai érdek határozza meg, 
amikor egy politikai alakulat ellen-
zékbe kerül, gyakrabban előveszi a 
magyarkártyát” – állapította meg 
sajtótájékoztatóján Benkő Erika, 
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
igazgatója. Felsorolta, a szervezet 
milyen ügyekben lépett fel tavaly, 
hogy megakadályozza a magyar 
közösséget érintő diszkriminatív 
eseteket.  2.»

 » A munkaerő 
megtartásához 
elsősorban 
versenyképes 
jövedelmet kell 
biztosítani, de 
nemcsak a fi ze-
tés mértéke az 
egyedüli mun-
kaerő-megtartó 
tényező. 
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Teljesen megújul
a nagyszalontai Arany-palota  17.»

Epidemiológus: nem indokolt
az új koronavírus miatti pánik  16.»
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