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Történelmi csúcson az euró és a svájci frank
Újabb történelmi csúcsra hágott tegnap az euró referencia-árfo-
lyama: a Román Nemzeti Bank (BNR) 4,8448 lejes szintet jelentett 
be. Az előző történelmi csúcs 4,8242 lej/euró, amit egy nappal 
korábban, március 16-án regisztráltak. Enyhén gyengült a lej a 
svájci frankhoz képest is, megdöntve viszont ezzel a 4,5817 lej/
frankos, 2015 januárjában beállított történelmi csúcsot. A tegnapi 
referencia-árfolyam 4,5885 lej/frank a hétfői 4,5699-es szint után. 
Az amerikai dollárhoz képest is esett a román deviza értéke: 4,3202 
lej/dollárról 4,3880 lej/dollárra emelkedett az árfolyam, ami csü-
törtökön még 4,2539 lejen állt. Az arany ára eközben stagnált: egy 
gramm értéke 207,6707 lej. Csütörtökön még 225,6909-es szintet 
regisztráltak.
 
Újra nagyot ugrottak a bankközi irányadó kamatok
Nagyot ugrott tegnap is a fogyasztási hitelek és az Első otthon 
program keretében felvett bankkölcsönök havi törlesztőrészletének 
kiszámításakor alkalmazott háromhavi irányadó bankközi kamat-
láb (ROBOR). A Román Nemzeti Bank (BNR) közölése szerint a 
hétfőn regisztrált 3,04 százalék után 3,15 százalékon állt a mutató. 
Csütörtökön még 2,86 százalék volt. A tegnapihoz hasonlóan ma-
gas két hónapja nem volt a háromhavi irányadó bankközi kamat-
láb olyan körülmények között, hogy február eleje óta csökkenő 
trend fi gyelhető meg. A jelzáloghitelek havi törlesztőrészletek 
kiszámításánál alkalmazott hathavi ROBOR eközben 3,14 százalék-
ról 3,24 százalékra ugrott a hét második napján. Csütörtökön ez a 
mutató még 3 százalékon állt.
 
Elrajtolt a roncsautó- és roncsmotorprogram
Útjára indították tegnap a 2020-as roncsautóprogramot, és idén 
először roncsmotorprogramot is meghirdettek. A környezetvédelmi 
minisztérium tegnapi tájékoztatása szerint a roncsautóprogram 
költségvetése 405 millió lej, ez a legnagyobb pénzügyi keret a 
program elindítása óta, és a becslések szerint 60 ezer régi járgány 
lecserélését teszi lehetővé. A selejtezési díj összege továbbra is 
6500 lej (1350 euró), ami további ezer lejjel növelhető, ameny-
nyiben az igénylő által kiválasztott megvásárolandó gépkocsi 
károsanyag-kibocsátása nem haladja meg a kilométerenkénti 
96 grammos szén-dioxid-kibocsátást. A selejtezési díjat akkor is 
kiegészítik ezer lejjel, ha a kedvezményezett autógázas (LPG- vagy 
CNG-rendszerű) autó megvásárlását vállalja. Idén 1700 lejről 2500 
lejre emelték eközben a külső áramforrásról nem tölthető hibridau-
tók ökobónuszát, ami szintén a 6500 lejes selejtezési díjon kívül 
jár. A roncsprogramban résztvevőknek első lépésben egy kérést 
kell kitölteniük egy forgalmazónál, amely legfentebb 120 napig ér-
vényes. A kérés kitöltésének dátumától számítva legtöbb 30 napon 
belül ki kell selejtezni a régi járművet, a maradék 90 napban pedig 
véglegesíteni kell az új gépkocsi vásárlásának formaságait. Az 
idén először induló roncsmotorprogram 3500 lejes selejtezési díjjal 
segíti új motorkerékpár vásárlását.
 
Április 25-éig ráér benyújtani az adónyilatkozatot
A koronavírus-fertőzés terjedése okán adódott nehézségek miatt 
meghosszabbították április 25-éig az adónyilatkozatok leadási 
határidejét – tájékoztatott az Országos Adóhatóság (ANAF). Az ere-
deti határidő március 25-e volt. Ebben az időszakban felfüggesztik 
az ellenőrzéseket is, kivéve azokat az eseteket, ahol nyilvánvaló 
jelei vannak az adócsalásnak, és felfüggesztik az áfabefi zetés el-
maradása miatt vagy egyéb okból elrendelt kényszervégrehajtást, 
számlazárolást vagy lefoglalást is. Ez alól kivételt képeznek azok 
az esetek, amelyekre jogerős bírósági ítélet van. Ezek az intéz-
kedések a szükségállapot ideje alatt és az azt követő 30 napban 
lesznek érvényben.

MUNKANÉLKÜLISÉGET ÉS MUNKAERŐHIÁNYT EGYARÁNT KIVÁLTOTT AZ ÚJ HELYZET

„Vírusos” kényszerszabadság

Egyes vállalkozások 
kénytelenek kényszersza-
badságra küldeni alkal-
mazottaikat a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult 
válsághelyzetben, megint 
mások éppen emiatt küz-
denek munkaerőhiánnyal.

 » BÍRÓ BLANKA

A munkanélküliek számá-
nak növekedésére szá-
mítanak a koronavírus 

terjedése okán kialakult gazda-
sági helyzet miatt – szögezte le 
tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtó-
tájékoztatóján Kelemen Tibor, a 
Kovászna megyei munkaerő-el-
helyező ügynökség igazgatója. 
Mint részletezte, egyelőre töme-
ges elbocsátásról nem érkezett 
bejelentés Háromszéken, a leg-
rosszabb forgatókönyv szerint 
mintegy ezer személy veszítheti 
el állását.

Az elmúlt időszakban tucat-
nyi vállalkozó a kényszersza-
badság lehetősége iránt érdek-
lődött. A munkatörvénykönyv 
előírása szerint megalapozott 
gazdasági, technológiai vagy 
szerkezeti okok miatt a mun-
kaadó egyoldalúan dönthet ar-
ról, hogy kényszerszabadságra 
küldi az alkalmazottait, ami 
azt jelenti, hogy csökkenti a 
munkaidőt, és ezzel arányosan 
a bért, vagy hazaküldi a mun-
kavállalót, és a fi zetés 75 száza-
lékát biztosítja. A csökkentett 

bér után kell fi zetni a járulé-
kokat, a munkaviszony nem 
szűnik meg, az alkalmazott a 
munkaadó rendelkezésére áll, 
bármikor visszahívhatják, fel-
adattal bízhatják meg.

Egyelőre a munkaadók ezt az 
áthidaló megoldást fontolgat-
ják, bár sokan kénytelenek vol-
tak leállítani a tevékenységet 
– mondta az intézményvezető. 
Hozzátette: a cégek különböző 
akadályokba ütköznek, mun-
kaerő- és nyersanyaghiánnyal 
szembesülnek. A turizmusban 
nincs forgalom, és a fuvaro-
zásban is egyre nagyobbak a 
gondok, hiszen a külföldről ha-
zaérkező hivatásos gépkocsive-
zetők karanténban, otthoni el-
különítésben vannak, és nincs, 
aki helyettesítse őket.

Amiatt pedig, hogy a szállító-
cégek nem találnak bevethető 
hivatásos gépkocsivezetőket, a 
többi vállalkozásra is kihat – 
részletezte Kelemen Tibor. Egy 
koporsógyártó műhely példáját 
hozta fel, amelynek megrende-
lései, alkalmazottai is vannak, 
de nem tudja elhozatni a nyers-
anyagot.

A cégek nem voltak felké-
szülve a koronavírus-járvány 
által okozott válsághelyzetre, 
nem tartalékoltak nyersanya-
got, most erre kell megoldást 
találniuk, meg kell keresniük 
az elérhető beszerzési forráso-
kat. Másrészt míg a cégek egy 
része nem tudja biztosítani a 
tevékenységét, vannak olyan 
ágazatok, ahol új munkaerőre 

van szükség, például a boltok 
hosszabbított programmal dol-
goznak, pénztárosokat keres-
nek, de az őrző-védő szolgálta-
tások, takarítószemélyzet  iránt 
is megnőtt a kereslet.

Kelemen Tibor ugyanakkor 
arra is kitért, hogy a válságos 
helyzetben nem kényszerítik a 
munkanélkülieket, hogy olyan 
állást is elvállaljanak, amelyet 
nem tartanak biztonságosnak, 
mert féltik az egészségüket. 
Továbbra is közvetítik az állá-
sokat, felajánlják a lehetőséget 
a munkanélkülieknek, de nem 

erőltetik, hogy azt elvállalja. 
Így ebben az időszakban nem 
függesztik fel a különböző jut-
tatások folyósítását. A mun-
kaügyi minisztérium amúgy 
garanciaalapot hozott létre, 
hogy akadálytalanul ki tudják 
fi zetni a segélyeket, a munka-
vállalást ösztönző juttatásokat 
akkor is, ha a jogosultak száma 
a következő hetekben növe-
kedni fog. A munkanélküliségi 
segély összegét nem emelték, 
az továbbra is havi 500 lej 
körül van, a ledolgozott évek 
számának függvényében válto-
zik, viszont a bürokráciát igye-
keznek csökkenteni. Az ügy-
nökség elektronikus postán, 
telefonon kéri be a különböző 
adatokat, igazolványokat, ám 
akinek erre nincs lehetősége, 
a székhely előterében kihe-
lyezett dobozba is beteheti a 
dokumentumait vagy az elbo-
csátásról szóló igazolásokat, 
így   továbbra is jogosult a tá-
mogatásra.

Kamionsofőr-hiány alakult ki a koronavírus miatt, mivel sokan vannak karanténban, elkülönítésben

Leállhat a Ford-gyártás Craiován

Ideiglenesen hazaküldik a koronavírus-járvány miatt a Ford craio-
vai üzemének alkalmazottait – értesült a Mediafax hírügynökség. 
A munkát a mostani tervek szerint március 19. és április 5. között 
függesztik fel az autógyárban. Maria Manea szakszervezeti vezető 
elmondta, az alkalmazottak ez alatt az idő alatt a fi zetésük 78 
százalékát fogják megkapni, és még az is előfordulhat, hogy nem 
mindenkinek kell otthon maradnia. A craiovai Ford-gyárnak több 
mint 6000 alkalmazottja van. A vállalat még nem fogalmazott 
meg hivatalos állásfoglalást a témában. (B. E.)

 » A cégek nem voltak 
felkészülve a koro-
navírus-járvány által 
okozott válsághelyzet-
re, nem tartalékoltak 
nyersanyagot, most 
erre kell megoldást 
találniuk.
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