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Meghosszabbították az üdülési
csekkek érvényességét
A koronavírus-járvány miatt meg-
hosszabbították 2021. május 31-éig a 
2019-ben kibocsátott üdülési utalványok 
érvényességét – közölte pénteken a 
gazdasági minisztérium. Az erről szóló 
sürgősségi rendeletet legutóbbi ülésén 
fogadta el a kormány. „Bízom benne, 
hogy amint lejár a válság, visszatér az 
élet a normális kerékvágásba, és újra-
indíthatjuk a belföldi turizmus motor-
jait” – idézi a közlemény Virgil Popescu 
gazdasági minisztert. A tárcavezető azt is 
leszögezi, hogy az idei üdülési csekkeket 
kizárólag elektronikus formában bocsát-
ják majd ki. 
 
Nőtt a munkanélküliségi ráta
3,9 százalékos volt 2019 utolsó negyed-
évében a munkanélküliségi ráta, ami 
0,1 százalékponttal meghaladja az előző 
negyedévben regisztrált szintet – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által pénteken nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A férfi ak körében 1,3 szá-
zalékponttal magasabb volt az állásta-
lanok aránya – 4,5 százalék a férfi aknál, 
3,2 százalék a nőknél. A városon élők 
esetében alacsonyabb a munkanélkü-
liségi ráta: 5,1 százalékos vidéken, 3 
százalékos városon. A legmagasabb, 18,5 
százalékos, a fi atalok (18–24) körében az 
állástalanok aránya. A tavalyi év utolsó 
negyedében a 20–64 éves lakosság köré-
ben 71,1 százalékos volt a foglalkoztatási 
ráta, ami 1,1 százalékkal magasabb, mint 
az Európa 2020 stratégiában megjelölt 70 
százalékos cél. A negyedik negyedévben 
a romániai aktív lakosság 9,008 millió 
fő volt, akik közül 8,654 millió foglal-
koztatott és 354 000 munkanélküli. A 
munkaképes (15–64 év) lakosság körében 
a foglalkoztatottsági ráta 66 százalékos 
volt, ami 0,7 százalékpontos csökkenést 
mutat az előző negyedévhez mérten.
 
Tovább csökkent a ROBOR
Tovább csökkent pénteken a fogyasztási 
hitelek és az Első otthon program kereté-
ben felvett bankkölcsönök havi törlesztő-
részletének kiszámításakor alkalmazott 
háromhavi irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR). A Román Nemzeti Bank (BNR) 
közlése szerint a csütörtökön regisztrált 
2,58 százalék után 2,57 százalékon áll a 
mutató, ami azt követően indult csökke-
nésnek a múlt pénteki 3,24 százalékról, 
hogy a bukaresti jegybank 0,5 százalék-
ponttal, 2,5 százalékról 2 százalékra csök-
kentette az alapkamatot. A jelzáloghite-
lek havi törlesztőrészletek kiszámításánál 
alkalmazott hathavi ROBOR a csütörtöki 
2,67 százalékról pénteken 2,65 százalékra 
csökkent, miután múlt pénteken még 
3,31 százalékon állt. A szakértők szerint 
amúgy az alapkamat csökkentése nyo-
mán az irányadó bankközi kamatlábak 
további csökkenésére számíthatunk, 2,5 
százalék alá süllyedhetnek az elkövetke-
ző napokban.
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Február 23. és március 15. között 37 szá-
zalékkal nőtt a kiskereskedelmi forga-

lom Romániában a koronavírus-járvány mi-
att – közölte pénteken a Nielsen nemzetközi 
piackutató cég. A Nielsen Románia elemzői 
három hét alatt a legnagyobb növekedést a 
testápoló termékeknél tapasztalták, ame-
lyeknek az eladása 65 százalékkal nőtt, az 
élelmiszerek értékesítése 42 százalékkal, a 
lakások gondozására, tisztítására alkalmas 
termékekből 23 százalékkal adtak el többet 
az előző év azonos időszakához mérten.

Az eladások főleg a március 9. és 15. kö-
zötti időszakban ugrottak meg, amikor már 
a lakosság tudta, hogy a járvány elérte Ro-
mániát. Ekkor elkezdték korlátozni a kijá-
rást, így megindult a tartalékolás. Például 
a halkonzervek eladása csaknem meghá-
romszorozódott, szappanból és testápoló 
szerekből csaknem az ötszörösét adták 
el, míg a tészták értékesítése majdnem a 
négyszeresére nőtt a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten. Közben fi gyelmeztetést 
bocsátott ki az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) 
pénteken, ami szerint az interneten élelmi-
szert rendelő személyeknek ellenőrizniük 

kell, hogy a terméket megfelelő körülmé-
nyek között szállították-e le, és mikor ad-
ták fel a csomagot. A hatóság közleménye 
szerint az utóbbi időszakban nőtt az online 
élelmiszer-rendelések száma. Az emberek 
mindenféle típusú élelmet rendelnek az 
internetről: frisset, fagyasztottat, készétele-
ket, néha más, nem élelmiszeripari termé-
kekkel együtt. A rendelések megnöveke-
dett száma megköveteli, hogy a fogyasztók 
kiemelt fi gyelmet fordítsanak a kiszállított 

termékek állapotára, a csomagolás épségé-
re, a tárolási szabályok betartására – olvas-
ható a fi gyelmeztetésben. Ennek érdekében 
az ANSVSA közzétett a honlapján egy listát 
azokkal a szempontokkal, amelyeket fi -
gyelembe kell venni az online vásárláskor. 
Aki rendellenességet tapasztal az élelmi-
szer-biztonság terén, az ANSVSA hívóköz-
pontjának jelentheti azt a 0800 826 787 
telefonszámon. Részletek a www.ansvsa.ro
honlapon.

Felpörgette a fogyasztást a koronavírus
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E gyszerűsítette a kormány a koronaví-
rus-járvány miatt bajba jutott cégek 
kényszerszabadságra küldött alkal-

mazottainak segélyezését – jelentette be 
Violeta Alexandru munkaügyi miniszter 
pénteken. Az előző napi kormányülésen el-
fogadott pontosítás szerint az állam a szük-
ségállapot idejére átvállalja a munkálta-
tóktól a munkaszerződés felbontása nélkül 

ideiglenesen kényszerszabadságra küldött 
alkalmazottaknak járó, bruttó bérük 75 szá-
zalékával egyenértékű juttatás folyósítását, 
amelynek összege azonban nem haladhatja 
meg az országos átlagbér 75 százalékát. Az 
egy héttel korábban kiadott sürgősségi kor-
mányrendelet előírásaitól eltérően ehhez 
már nem szükséges a munkáltatónak iga-
zolnia, hogy a rendkívüli állapotról szóló 
rendelettel korlátozták, vagy felfüggesztet-
ték tevékenységét, és azt sem, hogy a koro-

navírus-járvány miatt márciusi üzleti for-
galma több mint 25 százalékkal esett vissza 
az előző két hónap átlagához képest. A cé-
geknek ugyanakkor nem kell már igazolást 
kérniük a gazdasági minisztériumtól, elég a 
megyei munkaügyi hivatalba küldött e-ma-
ilben saját felelősségre nyilatkozniuk, hogy 
a koronavírus-járvány bevételkiesést oko-
zott számukra, és megküldeniük azoknak a 
kényszerszabadságra küldött alkalmazottak 
a listáját, akiknek a segélyezéséhez állami 

támogatást kérnek. A tárcavezető szerint a 
vállalkozói és szakszervezeti szövetségek 
javaslatára egyszerűsítették az eljárást. Az 
eljárást olyan értelemben is módosították, 
hogy a kifi zetések a korábbi 30 helyett 15 
napos határidővel történnek. A munkaügyi 
miniszter arra ösztönzi a vállalkozókat, 
hogy már most állítsák össze a március 16-a 
és 31-e közötti időszakra vonatkozó doku-
mentációt, hogy azt április első napjaiban 
benyújthassák az ügynökséghez. 

Kényszerszabadság: már nem kér annyi igazolást az állam

KAMATOS KAMAT: INDOKOLT ESETBEN JÁR A TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM A SZÜKSÉGÁLLAPOT IDEJÉN

Nemigen segít a hitelfelfüggesztés
A várakozásokkal ellentétben nem 
vonatkozik valamennyi hiteles 
magánszemélyre és kereskedelmi 
társaságra automatikusan a törlesz-
tési moratórium. Csak a koronaví-
rus-járvány miatt bajbajutottakat 
„segíti meg” a román kormány 
kamatos kamattal.

 » KRÓNIKA

F eltételekkel teszi lehetővé a román 
kormány a koronavírus-járvány mi-
att nehéz helyzetbe került magán-

személyek és cégek hiteltörlesztésének 
felfüggesztését – jelentette be Florin Cîţu 
pénzügyminiszter. A várakozásokkal el-
lentétben nem vonatkozik valamennyi 
hiteles magánszemélyre és kereskedelmi 
társaságra automatikusan a törlesztési 
moratórium. A rendelet a bankoktól vagy 
nem banki pénzintézetektől felvett hitelek-
re vonatkozik, amelyek törlesztését a hite-
les kérésére egytől kilenc hónapig terjedő 
időszakra, legfeljebb az év végéig függesz-
tik fel – magyarázta Florin Cîţu pénzügy-
miniszter. A tárcavezető által ismertetett 
sürgősségi kormányrendelet alapján a tör-
lesztőrészletek fi zetését legtöbb 9 hónapig 

lehet majd elhalasztani, és a hiteltörlesztés 
felfüggesztése 2020. december 31-ével be-
zárólag történhet meg. A pénzügyminisz-
ter közölte, a rendelet kimondja, hogy a 
kereskedelmi bankokkal és pénzintézetek-
kel kötött szerződések révén kölcsönnel 
rendelkező magánszemélyek és cégek ké-
rése alapján történik a törlesztőrészletek 
felfüggesztése.

Feltétel az is, hogy a hitelesek nem 
rendelkezhetnek hátralékkal a kölcsön 
felfüggesztését célzó kérvény beterjesz-
tésekor. A tárcavezető nem pontosította, 
milyen arányú bevételkiesés jogosít fel 
a hiteltörlesztés felfüggesztésére, és azt 
hogyan ellenőrzik. A miniszter arra sem 
tért ki, miként támasztható alá, ha vala-
kit „közvetve” érintett a koronavírus-jár-
vány. Hozzátette, ez „magánszemélyek 
széles körét” jelenti, mert Romániában 
„szinte mindenkit érint ez a járvány köz-
vetlen vagy közvetett módon”. Közölte, a 
törlesztés felfüggesztésének időszakában 
esedékes kamatokat tőkésítik, és szét-
osztják a törlesztés fennmaradó idősza-
kára, tehát a későbbi törlesztőrészletek 
nagyobbak lesznek az eredetieknél. Ez 
szakértők szerint gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy a bajba jutott hiteleseknek a 
törlesztés felfüggesztése esetén kamatos 
kamatot kell majd fi zetniük. A hitele-

sek telefonon és elektronikus formá-
ban fogalmazhatják meg igényüket, és 
nem szükséges szerződésmódosítás. A 
törvényerejű rendelet alkalmazási szabá-
lyait 15 napon belül kormányhatározat-
ban részletezik – ígérte a miniszter. Florin 
Cîţu kiemelte még: azoknak, akik élni 
kívánnak a hiteltörlesztés felfüggesztésé-
nek lehetőségével, a szükségállapot vé-
géig, tehát a következő két-három hétben 
kell jelezniük ezt a pénzintézeteknek.

A rendeletet az elmúlt napokban nem 
csak az ellenzéki pártok, hanem függet-
len elemzők és az adósok érdekvédel-
mét ellátó szervezetek egyaránt bírálták, 
véleményük szerint egyszerűen átverés, 
hiszen megnő a törlesztőrészlet, mivel ka-
matot kell fi zetni a kamatra.

A román kormány döntése hasonló 
az Orbán Viktor vezette magyar kabinet 
által egy héttel ezelőtt hozott döntéshez, 
ám mégis eltér attól. Magyarországon 
ugyanis az év végéig felfüggesztik min-
den magánszemély és vállalkozás már-
cius 18-áig megkötött hiteleinek tőke- és 
kamatfi zetési kötelezettségét. A tőketar-
tozást sem a fi zetési moratórium ideje 
alatt, sem a fi zetési moratórium lejártát 
követően nem lehet a fi zetési moratóri-
um ideje alatt nem teljesített kamat ösz-
szegével megnövelni.

Korlátokra is szükség volt. A járvány hírére lerohanták a fogyasztók a boltokat




