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Megemelt értékhatár: 
200 lejes fi zetés PIN-kód nélkül
Románia is megtalálható annak a 
29 országnak a listáján, amelyek-
ben a Mastercard érintőkártyájával 
nagyobb összegben vásárolhatunk 
anélkül, hogy a terminálba be 
kellene pötyögnünk a bankkártya 
PIN-kódját. A hivatalos bejelentés 
szerint a jelenlegi 100 lejes értékha-
tárt 200 lejre emelik. Ez a koronaví-
rus-világjárvánnyal összefüggésben 
különösen jó hír, hiszen így a 200 
lej alatti bankkártyás vásárlásoknál 
a vevőnek nem kell érintkeznie a 
terminállal.
 
Tovább csökkent a ROBOR
Tovább csökkent hétfőn a fo-
gyasztási hitelek és az Első otthon 
program keretében felvett bank-
kölcsönök havi törlesztőrészleté-
nek kiszámításakor alkalmazott 
háromhavi irányadó bankközi 
kamatláb (ROBOR). A Román Nem-
zeti Bank (BNR) közlése szerint a 
pénteken regisztrált 2,57 százalék 
után 2,55 százalékon áll a mutató, 
ami azt követően indult csökke-
nésnek, hogy a bukaresti jegybank 
csökkentette az alapkamatot. A 
jelzáloghitelek havi törlesztőrészle-
teinek kiszámításánál alkalmazott 
hathavi ROBOR hasonló ütemben, 
2,65 százalékról 2,63 százalékra 
csökkent hétfőn. A szakértők 
további esést jeleznek előre.
 
Pangás a romániai repülőtereken
Az eddigi napi 300 repülőjárat he-
lyett már csak 60 üzemel a 16 romá-
niai repülőtereken, olyan légikikötő 
is akad, amelyre ma már egyetlen 
gép sem érkezik – vont mérleget 
Lucian Bode közlekedésügyi mi-
niszter. Mint részletezte, a romániai 
légi forgalom 80-90 százalékkal 
visszaesett a koronavírus-járvány 
begyűrűzése óta. A Tarom román 
állami légitársaság például teljesen 
leállította belföldi járatait. A vasúti 
közlekedés ezzel szemben jobban 
áll a tárcavezető elmondása szerint. 
„A személyszállítást végző vona-
tok mintegy 20 százaléka állt le. 
gyakorlatilag az 1800 járatból 300 
nem közlekedik” – mondta a mi-
niszter. Kitért egyúttal arra is, hogy 
a tehervonatok korlátozások nélkül 
közlekednek, egyelőre a folyami 
és a tengeri áruszállítás egyaránt 
zökkenőmentesen zajlik.
 
Kedvezmény a profi tadót 
befi zetőknek
Öt-, illetve tízszázalékos adóked-
vezményben részesülnek a profi t-
adót fi zető vállalkozások. Florin 
Cîţu pénzügyminiszter szerint a 
vonatkozó sürgősségi kormányren-
delet értelmében a nagy adózók 
5 százalékos, a közepes adózók 
10 százalékos, az e két kategórián 
kívül eső adózók pedig szintén 10 
százalékos nyereségadó-kedvez-
ményben részesülnek, amelyet a 
2020. április 25-én esedékes profi t-
adóból számolnak ki.

 1 euró       4,8297
1 dollár      4,3637
 1 svájci frank 4,5656
1 font sterling 5,4096
100 forint 1,3503

Valutaváltó

Miután óriási pánikot okozott 
a közúti áruszállításban tevé-
kenykedő vállalkozók körében 
a bukaresti kormány a 4-es 
katonai rendelet rájuk vonat-
kozó szigorával, lapzártánkkor 
érkezett a hír, hogy mégsem 
akarják 14 napos karanténba 
küldeni a kamionsofőröket.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A laposan ráijesztett a kor-
mány a külföldre és külföld-
ről szállító fuvarozócégekre 

a vasárnap elfogadott 4-es számú 
katonai rendelet rájuk vonatkozó 
szabályozásaival. Tegnap az ága-
zat valamennyi képviselője egybe-
hangzóan úgy nyilatkozott, hogy 
ellehetetlenítik a tevékenységüket, 
miközben a külföldi vállalkozások 
fölözik le a hasznot. Miután a fuva-
rozócégek képviselői napközben az 
Orban-kabinethez fordultak segít-
ségért, a lapzártánkkor még tartó 
kormányülés elején Ludovic Orban 
miniszterelnök helyesbített. Mint 
fogalmazott, a sofőröknek hazatér-
tük után nem kell 14 napos karan-
ténba vonulniuk, az elkülönítés 
mindössze addig tart, amíg útnak 
indulnak egy újabb fuvarral. „Az 
elszigetelés a következő útig tart, le-
gyen egy nap, két nap, nem 14 nap, 
ahogyan tévesen ismertették” – je-
lentette ki Orban.

Kijelentésével arra utalt, hogy 
Marcel Vela belügyminiszter vasár-
nap este bejelentette: az országba 
érkező, 2,4 tonnásnál nagyobb te-
herjárművek sofőrjei három meg-
oldás között választhatnak: vagy a 
munkáltató biztosít nekik szállást, 
ahol legtöbb 14 napra elszigetelhe-
tik magukat két fuvar között; vagy 
vállalják, hogy családjukkal együtt 
otthoni karanténba vonulnak; vagy 
pedig kérésre a helyi hatóságok biz-
tosítanak nekik helyet az elszige-
telődésre, hogy családtagjaikat ne 
tegyék ki a megfertőződés veszélyé-
nek. A helyesbítést megelőzően la-
punk két vállalkozót szólított meg, 
akik egybehangzóan kifejtették, 
nem látják a kiutat ilyen körülmé-

PONTOSÍTOTTA A KORMÁNYFŐ A 4-ES KATONAI RENDELET FUVAROZÓKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAIT 

Nem húzzák be a kamionok fékjét?

Mégsem ítélik kéthetes karanténra a kamionsofőröket

 »  „Az elszi-
getelés a követ-
kező útig tart, 
legyen egy nap, 
két nap, nem 14 
nap, ahogyan 
tévesen ismer-
tették” – jelen-
tette ki Ludovic 
Orban. 

nyek között, kénytelenek leállítani 
tevékenységüket, hiszen ha egy 3-5 
napos fuvar után a gépkocsivezető 14 
napos lakhelyi elkülönítésbe vonul, 
nem lesz ahonnan pótolni a munka-
erőt, elveszítik a megrendeléseiket.

Van, aki már le is húzta
 a redőnyt
A sepsiszentgyörgyi Böjte Gábor már 
tegnaptól le is állította a tevékeny-
séget. A fuvarozócéget működtető 
vállalkozó lapunknak elmondta, 
nem éri meg, ha egy háromnapos 
fuvar után 14 napra karanténba vo-
nul az alkalmazottja. „Leparkolunk, 
és amíg ilyen bizonytalan a helyzet, 
nem dolgozunk” – mondta a vállal-
kozó. Hangsúlyozta, Románia sok 
területen, élelmiszerből is importra 
szorul, ezért a korlátozás elhibázott 
lépés. Eddig folyamatosan dolgoz-
tak, bár a határon nagyon sok időt 
elveszítettek, ám 14 napos karantén 
mellett ez már nem kivitelezhető.

Nincs honnan pótolni 
a kieső sofőröket
„A külföldről hazaérkező románi-
ai gépkocsivezetőket kötelezik a 14 
napos karanténra, az ilyen módon 
kiesőket nem tudjuk pótolni, hiszen 
a nyugati országok már korábban 
is elszívták a munkaerőt a hazai 
szállítmányozásból” – szögezte le 
megkeresésünkre Bodó Csaba. A fu-

varozásban érdekelt vállalkozó attól 
tartott, hogy a közeljövőben kényte-
len lesz bezárni a céget, és a 68 al-
kalmazottja az utcára kerül. „Ha egy 
4-5 napos fuvar után a járművezetők 
14 napra kiesnek, nem tudjuk pótol-
ni őket, nem tudjuk az ügyfeleinket 
kiszolgálni, elveszítjük a megrende-
léseinket” – részletezte a cégvezető. 
Hozzátette, ezzel a nyugati országok 
fuvarozócégeit „hozza helyzetbe” a 
román állam, hiszen az ő sofőrjeik 
jöhetnek-mehetnek, nem kerülnek 
elkülönítésbe.

„Ha a hazai vállalkozásokat elle-
hetetlenítik, az állam adóbevételtől 
esik el, másrészt a külföldiek drágáb-
ban vállalják a szállítást, ez minden 
területen kihat az árakra” – hangsú-
lyozta Bodó Csaba, aki arra is kitért, 
hogy nagyon körülményes megva-
lósítani, hogy a munkaadó biztosít-
son a járművezetőknek szállást a 14 
napos elkülönítés alatt. Már egyezte-
tett szállásadókkal, ám ők sem tud-
ják, miként adhatnak ki szobákat, 
mikor rendelettel felfüggesztették a 
tevékenységüket. További bonyodal-
makat okoz, hogy a napi háromszori 
étkezést is biztosítani kellene.

Magyarországon enyhítettek 
a feltételeken
A lapunk által megkeresett vállal-
kozók ugyanakkor arra is ráirá-
nyították fi gyelmünket, hogy Ma-
gyarországon is bevezették ezt a 
korlátozást, de néhány órán belül 
könnyítéseket léptettek életbe. Mi-
után ugyanis kiderült, hogy telje-
sen ellehetetleníti a fuvarozást, az 
operatív törzs áttekintette, hogyan 
állhatnak munkába ismételten a 
fuvarozást végző sofőrök, hogy az 
áruszállítás folyamatos legyen. Így 
a hatósági házi karanténba utalt, 
de több nap után a fertőzés jeleit 
nem mutató járművezető bizonyos 
feltételekkel újra munkába állhat. A 
magyarországi operatív törzs rende-
lete értelmében, a 14 napos lakhelyi 
elkülönítés lejárta előtt is visszame-
hetnek dolgozni, ha a gépkocsive-
zető a „biztonságos vezetésre képes 
állapotban lévőnek tartja magát, 
nem tapasztalja magán a betegség 
tüneteit, és ezt munkáltatója is így 
ítéli meg”.

FO
TÓ

: 
RO

ST
A 

TI
BO

R 
/M

TI

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Áprilisban megpróbáljuk korábban 
utalni a nyugdíjakat – jelentette 

be tegnap Violeta Alexandru munka-
ügyi miniszter. A tárcavezető elmond-
ta, a büdzsében van pénz a nyugdíjak-
ra, és a kormány erőfeszítéseket tesz, 
hogy ortodox húsvétig (április 19.) 
minden nyugdíjas megkapja a pénzt. 
„A nyugdíjasoknak nem kell aggódni-
uk, megkapják a pénzt’” – nyilatkozta 
a munkaügyi miniszter a Digi FM-nek. 
Hozzátette, a szociális segélyeket 
szintén idejében folyósítják.

Szintén tegnap hozta  nyilvánosság-
ra a Országos Statisztikai Intézet (INS), 
hogy tavaly az átlagnyugdíj értéke alig 

1292 lej volt, ami amúgy 10,2 százalék-
kal meghaladta az egy évvel korábbi 
szintet. Az állami társadalombiztosí-
tási rendszerből fi zetett átlagnyugdíj 
értéke eközben 1247 lej volt. Az INS 
adatai szerint az állami társadalom-
biztosítási rendszerből fi zetett idős 
személyek teszik ki a nyugdíjasok 90,6 
százalékát.

2019-ben 5,157 millió nyugdíjas 
személy volt Romániában, 50 ezerrel 
kevesebb, mint 2018-ban. Az állami 
társadalombiztosítási nyugdíjrend-
szerben 4,672 millió személy szerepelt 
a tavaly, 12 ezerrel kevesebb, mint 
2018-ban. Országos átlagban 10 mun-
kaviszonyban levő személyre 9 nyug-
díjas jutott. Ez területenként változik: 

Bukarestben például 5 nyugdíjas jutott 
10 munkavállalóra, Teleorman me-
gyében 16 nyugdíjas, Giurgiu megyé-
ben 15, Botoşani és Vaslui megyében 
egyenként 14.

 Az átlagnyugdíj értéke is nagy kü-
lönbségeket mutatott területi meg-
osztásban, a legkisebb és a legna-
gyobb jövedelem közötti különbség 
628 lej volt. Így Botoşani megyében 
996 lej volt a különbség, Giurgiu me-
gyében 1003 lej, Vrancea megyében 
1023 lej, míg Hunyad megyében 1624 
lej, Bukarestben 1582 lej és Brassó 
megyében 1486 lej.

 Tavaly ugyanakkor 1,037 millió 
nyugdíjas részesült szociális mini-
málnyugdíjban országszerte. 

Ortodox húsvét előtt érkezhetnek a nyugdíjak

 » Tavaly az 
átlagnyugdíj ér-
téke alig 1292 lej 
volt, ami amúgy 
10,2 százalékkal 
meghaladta az 
egy évvel korábbi 
szintet.




