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Idén is 6500 lej, azaz körülbelül 1350 euró értékű utalványokat biztosítanak a program keretében

REKORDSZÁMÚ HIBRID ÉS ELEKTROMOS AUTÓT HOZNÁNAK FORGALOMBA

Lecserélhető a motorkerékpár
Idén motorkerékpár vásár-
lását is támogatja az állam 
a roncsautóprogram kereté-
ben – jelentette be tegnap 
Costel Alexe környezetvé-
delmi miniszter. Az idei 
kiírás másik újdonsága, 
hogy a program keretében 
vásárolt elektromos autót 
egy évig nem adhatják el 
tulajdonosuk.

 » KRÓNIKA

Ö sszesen 545 millió lejt 
szán idén a bukaresti 
kormány a hazai gépko-

csipark felújítását célzó roncs-
autóprogram két változatára 
(a klasszikus, illetve Roncsau-
tó Plusz programra), ebből 140 
millió lejt fordítanak elektromos 
vagy hibrid meghajtású jármű-
vek beszerzésének támogatásá-
ra. A program klasszikus válto-
zatára (Rabla Clasic) a tavalyinál 
nagyobb, 405 millió lejes költ-
ségvetést hagytak jóvá, ami lehe-
tővé teszi 60 ezer régi jármű kivo-
nását a forgalomból. Az elmúlt 
évhez hasonlóan idén is 6500 lej, 
azaz körülbelül 1350 euró értékű 
utalványokat (vouchereket) ad-
nak, amelyekhez további ezer lej 
adódik, amennyiben az igénylő 

olyan autót vásárol, amelynek 
szén-dioxid-kibocsátása nem 
haladja meg a 96 grammot ki-
lométerenként. Szintén ezer 
lejes többlettámogatás jár ab-
ban az esetben is, ha a pályázó 
LPG-meghajtású autót vásárol, 
amely kevésbé káros a környe-
zetre.

Costel Alexe környezetvédel-
mi miniszter tegnap további új-
donságról is beszámolt: a nem 

konnektoros töltésű hibridau-
tók esetében 1700 lejről 2500 
lejre nő az ökobónusz összege. 
A Roncsautó Plusz program 
költségvetése 45 százalékkal 
nő 2019-hez képest, elérve a 
140 millió lejt. A tárcavezető 
hangsúlyozta, a százszázalé-
kosan elektromos meghajtású 
járművek beszerzését idén is 10 
ezer euróval támogatják, ami 
európai viszonylatban a legna-
gyobb összegű támogatásnak 
számít. A plug-in hibridautók 

vásárlásához körülbelül 4500 
euróval járul hozzá az állam, 
a támogatás összege azonban 
nem haladhatja meg az új autó 
árának 50 százalékát. „Az idei 
költségvetés alapján 2500 ro-
mán állampolgár vásárolhat 
magának 100 százalékban 
elektromos autót, további 400-
an pedig plug-in hibridautót. 
Gyakorlatilag az a cél, hogy egy 
év alatt annyi elektromos és 

hibridautó kerüljön forgalom-
ba az országban, mint összesen 
az elmúlt négy évben, amióta 
működik a roncsautóprogram” 
– magyarázta tegnapi sajtótájé-
koztatóján Alexe.

A tárcavezető ugyanakkor 
kiemelte, a program kereté-
ben vásárolt elektromos au-
tókat egy évig nem adhatják 
el tulajdonosaik. Elmondta 
így akarnak megbizonyosod-

ni arról, hogy ezek az autók 
az országban maradnak. A 
Roncsautóprogram keretében 
idén motorkerékpárt is lehet 
vásárolni, ez esetben 3500 lej 
értékű vouchert kap a pályá-
zó, ha lead a roncstelepre egy 
régi járművet. Ugyanakkor 
elektromos meghajtású mo-
torkerékpár vásárlására is van 
lehetőség. Azok, akik ilyen jár-
művet szeretnének beszerezni, 
3000 lejes, azaz több mint 600 
eurós támogatásban részesül-
nek. „Ha leadnak egy használt 
autót, akár 2000 eurót is elszá-
molnak nekik az elektromos 
meghajtású motorkerékpár árá-
ból” – fogalmazott a miniszter. 
Costel Alexe elmondta még, 
idén is elindítanak egy progra-
mot az elektromos tömegközle-
kedési eszközök vásárlásának 
támogatására. Erre mintegy 
félmilliárd lejt szánnak ebben 
az évben – azaz 2019-hez ké-
pest csaknem 30 millió lejjel 
nagyobb összeget –, amelyből 
körülbelül 400 elektromos 
autóbusz és trolibusz vásárol-
ható. Mindemellett 19 millió 
eurós költségvetést hagytak 
jóvá idén elektromosautó-töl-
tőállomások felállítására a 
településeken, és további 20 
millió eurót az országutak és 
autópályák mentén létesíten-
dő töltőállomásokra.

A miniszter bejelentette, 
hogy 2020-ban is meghirdetik 
a háztartási gépek roncsprog-
ramját, amelyre 30 millió lejt 
különítettek el, és becsléseik 
szerint 100 ezer utalványt fog-
nak majd kiosztani. A program 
keretében idén is hűtőszekrényt 
és fagyasztóládát, mosógépet, 
mosogatógépet, légkondicio-
náló berendezést és televíziót 
lehet majd vásárolni.
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 » A roncsautóprogram 
klasszikus változatára 
(Rabla Clasic) a tavalyi-
nál nagyobb, 405 millió 
lejes költségvetést hagy-
tak jóvá, ami lehetővé 
teszi 60 ezer régi jármű 
kivonását a forgalomból. 

 » RÖVIDEN

Húsz lejre nő az élelmiszer-utalványok értéke
Döntéshozó kamaraként elfogadta tegnap a képviselőház azt a 
törvénytervezetet, amely a jelenlegi 15,18 lejről 20 lejre emeli az 
élelmiszer-utalványok értékét. Az intézkedés a Hivatalos Közlönyben 
való megjelenésétől számított következő hónap első napjától lép 
érvénybe. A tervezetet Valeriu Steriu szociáldemokrata párti képvi-
selő kezdeményezte, és valamennyi parlamenti frakció támogatta 
azt. Azt az adótörvénykönyvet módosító javaslatot is megszavazta az 
alsóház, amelynek értelmében adómentessé válik az újságírók és a 
rádióban, televízióban dolgozó műszaki személyzet bére, valamint a 
szellemi tulajdonjogból származó jövedelmük. A tervezetet egyszer 
már negatívan véleményezték a szakbizottságok, de a plénum visz-
szaküldte a költségvetési bizottsághoz, amely decemberben újratár-
gyalta, és elfogadását javasolta.

A prémiumok „hizlalták” a nettó átlagbért
3340 lejre nőtt 2019 decemberében az országos nettó átlagbér, ez no-
vemberhez képest 161 lejes (5,1 százalékos) emelkedést jelent, ugyan-
akkor az országos bruttó átlagbér 269 lejjel (5,2 százalék) 5465 lejre 
emelkedett – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap 
közzétett adatsorából. A legmagasabb nettó átlagbérek (7689 lej) – a 
számítástechnikai ágazatban voltak, a legalacsonyabbak pedig (1853 
lej) a ruhagyártásban. Decemberben a legtöbb ágazatban magasabb 
volt a nettó átlagbér, mivel különböző prémiumokat és egyéb juttatá-
sokat (például 13. fi zetést) kaptak az alkalmazottak, de az is közre-
játszott bizonyos szektorokban, hogy nagyobbak voltak a bevételek, 
illetve többfelé elbocsátásokra is sor került.




