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Az energiahatékonyságot növelő 
újabb programokkal kecsegtet a 

környezetvédelmi miniszter, miköz-
ben a több mint másfél éve elindított 
Zöld Ház programra még egyetlen 
szerződést sem kötöttek. Costel Alexe 
keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt, 
hogy a Környezetvédelmi Alap ebben 
az évben két, teljesen új, energiaha-
tékonyságot növelő programot fog le-
bonyolítani. Az Energiahatékony Ház 
elnevezésű programra 429 millió lejt 
különítettek el, és becslések szerint 
hat- és tízezer között lehet a kedvez-
ményezettek száma. A vissza nem té-
rítendő támogatásra magánszemélyek 
és közintézmények is pályázhatnak, 
tehát magánházak, középületek ener-
getikai hatékonyságának növelését 
támogatják. A miniszter azt fejtegette, 
fűtésberendezésekre, energiatakaré-
kos világításra, szigetelő rendszerekre 
is adnak pénzt. „Ez azt jelenti, hogy 
pellettüzelésű kazánokat, nyílászá-
rókat, napelemrendszereket lehet 
vásárolni. Hogy az otthonukat ener-
giatakarékossá tegyék, az emberek 
megvásárolhatnak egy rendszert, de 
akár többet is” – közölte Costel Alexe. 
A másik, szintén teljesen új programot 

a közigazgatási egységek számára ír-
ják ki a közvilágítás korszerűsítésére. 
A hagyományos égőket Led-izzókra 
cserélnék, ezzel a szaktárca reményei 
szerint nő az energiahatékonyság és 
csökken a villanyszámla értéke. A mi-
niszter szerint erre a célra is elkülöní-
tettek már a költségvetésben 384 millió 
lejt. A tárcavezető arra is kitért, hogy a 
Környezetvédelmi Alap költségvetését 
szinte megkétszerezték a tavalyhoz 
képest: idén 2,8 milliárd lejből gaz-
dálkodhatnak, miközben az elmúlt 
évben 1,5 milliárd állt rendelkezésre. 
Ezzel egy időben azonban a sokak ál-
tal nagyon várt Zöld Ház program ke-
retében még egyetlen szerződést sem 
kötöttek, holott országszerte több mint 
25 ezer magánszemély kérvényezte a 
pályázatonként legtöbb 20 ezer lejig 
terjedő támogatást, amiből 10 száza-
lékos önrész mellett legalább 3 kWp 
teljesítményű napelemrendszert lehet 
vásárolni és felszerelni. A programot 
először 2018 nyarán hirdették meg, és 
azóta egyetlen fotovoltaikus rendszert 
sem szereltek fel állami támogatással. 
Amint arról beszámoltunk, legutóbb a 
Greenpeace Románia hívta fel a fi gyel-
met, hogy a Környezetvédelmi Alap 13 
millió eurót költött el a program lebo-
nyolítására, járulékos költségekre.

Fűtésrendszerekre ígérnek pénzt
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Bárki beleszólhat
Udvarhely költségvetésébe
Újszerű programmal rukkolt elő 
Székelyudvarhely polgármesteri 
hivatala: noha az éves költségve-
tés megtervezésének interaktívvá 
tételére már tavaly is volt kísérlet, 
ezúttal új platform beindításával 
bárki számára lehetővé tették, 
hogy elmondja, szerinte mire 
és mennyit kellene költenie a 
városnak. Szilágyi István, a hivatal 
gazdasági igazgatója a platform 
tegnapi bemutatóján elmondta, az 
Udvarhely.ro honlapon, az Inter-
aktív költségvetés fülre kattintva 
áttekinthetővé válik a város idei 
költségvetés-tervezet, ugyanakkor 
mindenki alakíthat a számokon. 
A helyi adók és illetékek eseté-
ben a lakosok bejelölhetik, hogy 
növelnék vagy csökkentenék azok 
mértékét az amerikai modell sze-
rint készült platformon, amelyhez 
hasonlót Európában egyelőre Bar-
celonában használnak. Különben 
a helyi tanács által a jövő héten 
megtárgyalandó költségvetés össz-
értéke mintegy 86 millió lej.

Nettó áramimportőrré vált
Románia
Romániában 2019-ben egy szá-
zalékkal csökkent az elektromos 
áram fogyasztása, az ország mégis 
nettó importőrré vált – közölte 
tegnap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). Az elmúlt évben az 
ország 55,2 terrawattóra (Twh) 
elektromos energiát fogyasztott, 
egy százalékkal kevesebbet, mint 
egy évvel korábban. A behozatal 
5,11 Twh volt, 74 százalékkal több, 
a kivitel pedig 3,592 Twh, 34 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. A lakossági fogyasztás 
2019-ben 21,9 százalékkal, a közvi-
lágítás fogyasztása pedig 10,6 szá-
zalékkal nőtt, az ipari fogyasztás 
azonban 6,3 százalékkal csökkent. 
Az elektromosenergia-termelés 
59,3 Twh volt, 7,8 százalékkal 
kevesebb, mint egy évvel koráb-
ban. A termelés nagy részét (40,07 
százalék) a hőerőművek adták, 
a vízierőművek a termelés 26,65 
százalékát, a szélerőművek 11,35 
százalékát, a naperőművek pedig 
2,92 százalékát biztosították.

Csökkent az ipari termelés
Tavaly 2,3 százalékkal csökkent 
az ipari termelés a nyers adatok 
szerint az előző évhez mérten – 
jelentette be az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS). Kilenc év után 
először csökken az ipari terme-
lés éves összevetésben, hiszen 
legutóbb 2009-ben jegyeztek 5,5 
százalékos mérséklődést a nem-
zetközi gazdasági válság idején, 
ezt követően kilenc év folyamatos 
növekedési időszak következett. 
Csökkenést regisztráltak vala-
mennyi ágazatban, így a villamos- 
és hőenergia, a gáz termelése és 
szolgáltatása 4,2 százalékkal esett 
vissza, a bányaipar teljesítménye 
2,7 százalékkal romlott, míg a fel-
dolgozóiparban a termelés 1,9 szá-
zalékkal csökkent. Decemberben a 
nyers adatok szerint 3,4 százalék-
kal csökkent az ipari termelés az 
előző év tizenkettedik hónapjához 
mérten, a szezonális és naptárha-
tással kiigazított adatok szerint a 
visszaesés 6,9 százalék volt.

HEKTÁRONKÉNT LEGTÖBB 3000 EURÓS TÁMOGATÁST NYÚJTANAK IDÉN A HAZAI TERMELŐKNEK

Ösztönzik a fokhagymatermesztést

Szerte a nagyvilágból több mint hatezer tonna fokhagymát importáltak Romániába 2017-ben

Több mint másfél millió eurót 
szán idén a fokhagymater-
mesztés támogatására a román 
mezőgazdasági minisztérium. 
Az elmúlt években jelentősen 
visszaesett a termés mennyisé-
ge az országban, és egyre több 
a behozatal.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

H ektáronként több mint 14 ezer 
lejes (maximum 3000 eurós) 
de minimis támogatást nyújt 

idén a mezőgazdasági minisztérium 
a fokhagymatermesztők számára – 
derül ki a bukaresti szaktárca hon-

lapján közzétett határozattervezet-
ből. Az előterjesztés szerint ebben 
az évben több mint 7,5 millió lejt, 
azaz 1,58 millió eurót különítettek el 
a költségvetésből a fokhagymater-
mesztők támogatására.

A tervezet szerint ahhoz, hogy 
megkapják a de minimis támo-
gatást, az igénylőknek legalább 
3 ezer négyzetméteres területen 
kell fokhagymát termeszteniük, és 
hektáronként minimum 3 ezer ki-
logrammos mennyiséget kell érté-
kesíteniük, amit igazoló iratokkal 
kell bizonyítaniuk. Az igénylő gaz-
dáknak ugyanakkor szerepelniük 
kell az illetékes önkormányzat gaz-
dalajstromában. A határozat azt is 
leszögezi, hogy a megyei mezőgaz-

dasági igazgatóságok képviselői a 
vegetációs periódusban ellenőr-
zéseket végeznek majd az érintett 
területeken. További feltétel, hogy 
2020-ban július 1-je és november 
20-a között kell értékesíteni a ter-
ményt, az ezt bizonyító okiratokat 
pedig november 27-éig kell be-
nyújtani a megyei mezőgazdasági 
igazgatóságokhoz.

Az Agerpres hírügynökség által is-
mertetett adatok szerint egyébként 
az elmúlt években csaknem 20 szá-
zalékkal visszaesett Romániában 
a fokhagymatermés mennyisége: 
míg 2010-ben 67 ezer tonna termett, 
2017-ben 55 ezer tonnát takarítottak 
be. Mindeközben jelentősen nőtt a 
lakosság egy része által gyógyszer-
ként is használt hagymás növény 
importja, hogy fedezni tudják a 
belföldi fogyasztást. 2017-ben 9974 
hektáron termett fokhagyma Romá-
niában, erről a területről 55 673 ton-
nát takarítottak be. A legnagyobb 
területeken Botoşani, Dolj, Iaşi, 
Mehedinţi, Suceava, Teleorman 
és Temes megyében ter mesztettek 
fokhagymát. Az országban 155,9 
kilogrammra tehető a lakosonkén-
ti évi átlagos zöldségfogyasztás, és 
ebből 2,2 kilogrammot (1,41 száza-
lék) tesz ki a fokhagyma. 2017-ben 
több mint hatezer tonna fokhagy-
mát importáltak az országba. Az 
uniós országok közül Hollandiából, 
Csehországból, Spanyolországból, 
Magyarországról, Németországból, 
Franciaországból, Lengyelország-
ból és Bulgáriából, az EU-n kívül-
ről pedig Törökországból, Kínából, 
Egyiptomból és a Moldovai Köz-
társaságból érkezett a legnagyobb 
mennyiség.
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Összeírás készül
a mezőgazdaságban

Megjelent a Hivatalos Közlöny-
ben a 2020-as évre vonatkozó 

mezőgazdasági összeírást szabályozó, 
február 4-én elfogadott sürgősségi 
kormányrendelet. A dokumentum 
leszögezi: az országos mezőgazdasági 
összeírás célja az Európai Statisztikai 
Rendszerrel összhangban aktualizálni 
a statisztikai adatokat a hazai és az 
európai mezőgazdasági politikák 
megalapozása és végrehajtása érdeké-
ben. A statisztikai adatok szükségesek 
ahhoz, hogy Románia részt vehessen 
a közös agrárpolitikában. A tényleges 
mezőgazdasági összeírás 2021 február 
elseje és április 30-a között zajlik 
majd, de ennek gördülékeny lebo-
nyolítása érdekében 2020 folyamán 
próbaösszeírást tartanak. A tényleges 
mezőgazdasági összeíráskor a követ-
kező időszakokat, illetve időpontokat 
vizsgálják: a mezőgazdasági területek 
és a mezőgazdaságban dolgozó sze-
mélyek vonatkozásában a 2020-as me-
zőgazdasági évet, amely 2019. október 
elsején kezdődött és 2020. szeptember 
30-áig tart; az állati trágya kezelése 
tekintetében a 2020-as naptári évet; 
az állatállomány és tartási helyek vo-
natkozásában 2020. december 31-ét; a 
vidékfejlesztési intézkedések vonatko-
zásában az utóbbi 3 évet. (Krónika)




