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• A sorozatos leépí-
tések következtében 
egyre többen keresnek 
munkát Romániában: 
az egyik állásközvetítő 
portálon csak október-
ben 1,4 millió jelentke-
zést adtak le az állás-
keresők, ilyen magas 
számra 21 éve nem volt 
példa. Az elbocsátá-
sok Hargita megyében 
is hangsúlyosak vol-
tak a járványhelyzet 
alatt, folyamatosan nő 
a munkanélküliségi 
arány a térségben, és 
novemberben ez to-
vább súlyosbodik majd.

ISZLAI KATALIN

Beszédes adatokat közölt a 
napokban az eJobs.ro állás-
közvetítő portál: októberben 

1,4 milliárd jelentkezést jegyeztek 
az általuk meghirdetett állásokra, 
ezzel 21 éves rekord dőlt meg. Ez 
az érték egyébként 35 százalékkal 
magasabb a korábbi év októberé-
ben mértnél. A portál elemzése 
szerint a legtöbb, 516 ezer jelent-

kezés a 25 és 35 év közötti állás-
keresőktől érkezett, majd a 18 és 
24 év közöttiek következtek 468 
ezer kéréssel. A legtöbben eladói, 
ügyfélszolgálati és adminisztratív 
munkakörökre jelentkeztek, de a 
marketing és a pénzügy (például 
könyvelés) is népszerű területek 
voltak októberben. Noha az eJobs 
felületén a jelentkezők többsége a 
fővárosból, illetve Kolozs, Brassó, 
Temes, Iași, Constanța és Prahova 
megyéből származott, a munkanél-

küliség Hargita megyében is egyre 
nagyobb gondot okoz.

Növekvő értékek Hargita 
megyében is

Mint Jánó Edittől, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
osztályvezetőjétől megtudtuk, a 
szeptemberi 4,09-ről 4,53 százalék-
ra nőtt a munkanélküliségi arány 
októberben Hargita megyében. Ez 
azt jelenti, hogy a regisztrált mun-

kanélküliek száma 5517-ről 6108-
ra emelkedett. Vannak közöttük 
olyan fi zetetlen munkanélküliek 
is, akiknek szeptemberben lejárt a 
munkanélküli dossziéjuk, de októ-
berben megtörtént ezek meghosz-
szabbítása, így újra bekerültek a 

nyilvántartásba. Mellettük azonban 
van mintegy 300 olyan személy is, 
aki frissen vesztette el a munkáját. 
A székelyudvarhelyi készruhaipari 
vállalkozás által előrejelzett újabb 
tömeges leépítésnek ráadásul csak 
elenyésző része szerepel az októberi 
adatokban, a nagyobb elbocsátások 
novemberben várhatók. Ezek Jánó 
Edit szerint mintegy 600 személyt 
fognak érinteni.

Végzettség nélkül

Az osztályvezető érdeklődésünkre 
arra is kitért, hogy a 6108 nyilvántar-
tott munkanélküli közül 1237 semmi-
lyen végzettséggel nem rendelkezik, 
1140-en legtöbb négy, 1165-en pedig 
nyolc osztályt végeztek el, 878-an 
szakiskolai, 1297-en pedig középis-
kolai végzettséggel rendelkeznek, 
továbbá 78-an posztlíciumban, 313-
an pedig egyetemen végeztek. Ebből 
az is látszik, hogy a korábbiak-
kal ellentétben egyre több 
a magasabb végzettséggel 
rendelkező munkanélküli a 
megyében. Saját szakterüle-
tükön ráadásul nem egyszerű 
elhelyezkedniük például a 
humán profi lú végzetteknek, 
mivel főként szakmunkásokat keres-
nek jelenleg a munkaadók a megyé-
ben. A legtöbb munkanélküli egyéb-
ként továbbra is Székelyudvarhelyen 
található, szám szerint 574, majd 
Gyergyószentmiklós következik 366, 
Csíkszereda 340 és Maroshévíz 319 
munkanélkülivel. A falvak közül 
Etéden, Homoródszentmártonban, 
Parajdon és Siménfalván a legmaga-
sabb a munkanélküliek száma.

Egyre több a munkanélküli
Folyamatosak a leépítések, és további tömeges elbocsátások várhatók

A talicska is pihen. Egyre 
többen maradnak munka nélkül 
országos szinten és Hargita 
megyében egyaránt 
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SIMON VIRÁG

A Marosvásárhelyt Kolozsvárral 
és Nagyváraddal összekötő au-

tópálya Maros megyei szakaszán az 
eddigi legnagyobb gondot a Maros-
kece-Aranyosgyéres közötti szakasz 
jelentette. Itt a Straco cég nyerte meg 
a kivitelezést, de közben jogi felszá-
molás alá került és emiatt a munká-
latok sokat késtek. Az eredeti szer-
ződésben a maroskecei csomópont 
kialakítása és a pályaszakasz már 
2018-ban kész kellett volna legyen. 
Lucian Bode idén januárban Nyá-
rádtőn találkozott a Straco cég és az 
alvállalkozók képviselőivel. Akkor 
több alvállalkozó elmondta, hogy 
bár elvégezte a bevállalt munkát, 

a Straco cég nem fi zetett. Az történt 
ugyanis, hogy a minisztérium hiába 
fi zette ki a Straconak az elvégzett 
munkálatok ellenértékét, az nem tör-
lesztette az alvállalkozókkal szembe-
ni tartozását. Akkor a károsultak azt 
kérték, hogy a közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) 
ne a fővállalkozónak, hanem nekik 
fi zessen, másképp nem folytatják a 
munkát. Akkor Bode azt nyilatkozta, 
hogy erre nincs lehetőség.

Közben a munkálatok nagy ütem-
ben zajlottak a Radnót-Maroskece 
közötti szakaszon, s félő volt, hogy 
nem lehet majd átadni ezt a részt a 
maroskecei csomópont nélkül. Ekkor 
a közúti infrastruktúrát kezelő orszá-
gos társaság átvállalta a csomópont 
megépítését, ezért lehetett átadni a 
Radnót-Maroskece pályaszakaszt. Az 

átadáson Lucian Bode megfenyeget-
te a Stracot, hogy ha jövő nyárig nem 
fejezi be az Aranyosgyéresig tartó 
szakaszt, felbontják vele a szerződést 
és más cégnek adják. A miniszteri fe-
nyegetés hatására nagy lendülettel 
kezdtek dolgozni az alvállalkozók az 
említett pályaszakaszon.

De október közepén a Pro Infra-
struktúra Egyesület tagjai arról szá-
moltak be, hogy a munkagépek el-

vonultak a pályaszakaszról, mert a 
Straco nem fi zette ki az alvállalkozó-
kat. Jelenleg a munkálatok mintegy 
40 százaléka van meg.

Mégis van megoldás?

Cristian Chirteș liberális parlamenti 
képviselő hétvégén a közösségi ol-
dalán számolt be arról, hogy a szál-
lításügyi miniszter megtalálta a meg-

oldást a munkálatok folytatására. 
Mint írta,  a szakminisztérium enge-
délyt kapott arra, hogy ezután az al-
vállalkozóknak fi zessen az elvégzett 
munkálatokért. Chirteș szerint 
így minden esély megvan 
arra, hogy az alvállalkozók 
visszatérjenek a munkate-
lepre és nyárig elkészüljön 
az említett pályaszakasz. 
Ezt Lucian Bode is megerő-
sítette, aki pénteken Zilahon 
nyilatkozott arról, hogy minden aka-
dály elhárult az alvállalkozók kifi ze-
tésének útjából. Megismételte, hogy 
ha júliusig nem végzi el a munkát, 
szerződést bontanak a Stracoval.

Maros megyében a fent említett 
pályaszakasz mellett nagy léptekben 
haladnak a munkálatokkal a Nyá-
rádtő-Marosvásárhely szakaszon, 
ahol több tíz munkagép dolgozik.

• Lehetővé tették, hogy ne az eladósodott fővállalkozó-
nak, hanem a tulajdonképpeni munkát végző alvállalko-
zóknak fizessen az útügyi hatóság az elvégzett munkáért, 
így visszatérhetnek a munkagépek a Maroskece-Aranyos-
gyéres közötti, 16 kilométeres autópálya-szakaszra.

Autópálya-építés: visszatérnek a munkagépek?
Jelenleg Nyárádtő és Maroskece között lehet 
autópályán közlekedni Maros megyében
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