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CSAKNEM 50 SZÁZALÉKKAL NAGYOBB A FIZETÉS A KÖZSZFÉRÁBAN, MINT A MAGÁNSZEKTORBAN

Egyre jobban nyílik a bérolló
Jövőre is hatalmas lesz a különbség 
a közalkalmazottak és a magán-
szektorban munkát vállalók bruttó 
átlagbére között.

 » BÁLINT ESZTER

A z Országos Stratégiai és Előrejel-
ző Bizottság arra számít, hogy 
jövőre nagyjából 45 százalékkal 

magasabb lesz a bruttó átlagbér a köz-
szférában, mint a magánszektorban. A 
friss prognózis szerint a közalkalma-
zottak bruttó átlagfizetése idén 6836 
lej lesz, jövőre pedig ez az összeg 7141 
lejre nő. Eközben a magánkézben lévő 

vállalkozások alkalmazottainak idén a 
bruttó átlagbére 4715 lej lehet, jövőre 
pedig 5078 lejre nő.

Mint láthatjuk, az előrejelzés is rá-
világít az elmúlt években tapasztalt 
trendre, miszerint egyre mélyül a kü-
lönbség a magánszektorban és a köz-
szférában dolgozók keresete között. 
„A különbség elsődleges oka a pénzek 
forrása. A magánszektorban adott fize-
tések összefüggésben állnak a teljesít-
ménnyel, illetve a vállalkozás anyagi 
helyzetével. Olyan körülmények között, 
hogy számos iparágat válság sújt, ne-
hezen maradnak meg a piacon, vagy 
nehezen térnek magukhoz, világos, 
hogy nem lesznek fizetésemelések. A 

jelenlegi helyzetben a munkavállalók 
örülnek annak, hogy nem veszítik el  
az állásukat, vagy nem csökkentik a fi-
zetésüket” – idézte a Zf.ro gazdasági és 
pénzügyi portál Sorina Faiert, az Elite 
Searchers munkaerő-toborzó vállalat 
vezetőjét.

Mint a szakértő is rávilágított, ez-
zel szemben a közszférában az elmúlt 
években folyamatosan nőttek a bérek, 
mivel azok szintje nem áll összefüggés-
ben az elért eredményekkel vagy az al-
kalmazottak teljesítményével. „Nagyon 
sok területen reális fedezet nélkül vagy 
a politikusok populista intézkedései 
nyomán nőttek a fizetések” – húzta alá 
Sorina Faier.

 » KRÓNIKA

Két új kategóriával bővítjük a háztar-
tási gépek roncsprogramját: táblagé-

peket és laptopokat is lehet majd a prog-
ram keretében vásárolni – jelentette be 
Mircea Fechet új környezetvédelmi mi-
niszter. Az Agerpres hírügynökség által 
idézett tárcavezető szerint a járványhely-
zet miatt is szükséges ez a bővítés, így a 

lakosság egy-egy régi számítógép vagy 
képernyő beváltásakor utalványt kaphat 
egy új táblagép vagy laptop beszerzésé-
hez. Azt azonban nem részletezte, hogy 
mikor indítják el a programot.

Mircea Fechet elmondta még, hogy 
mostanáig több mint 11 200 romániai 
iratkozott fel az Energiahatékony lakás 
programra, amelynek keretében a csalá-
dok egyenként akár 15 ezer eurós támo-

gatást kaphatnak a lakások energiaha-
tékonyságának növelésére függetlenül 
attól, hogy hőszigetelésről, hőszigetelő 
ablakok felszereléséről, a régi hőközpon-
tok lecseréléséről vagy akár a lakás vilá-
gítási hálózatának felújításáról van szó. 
Az újonnan kinevezett miniszter nyoma-
tékosította, hogy igyekeznek minél rö-
videbb időn belül elbírálni a benyújtott 
pályázatokat.

Roncsprogram: táblagépeket és laptopokat is lehet venni

Egyelőre csak ígéret. Még nem tudni, mikortól bővül laptoppal és táblagéppel a roncsprogram

Élelmiszer-utalvány 
a kisnyugdíjasoknak 

Negyvenmillió lejt különített el a 
román kormány a hátrányos helyzetű 

személyek megsegítését célzó operatív 
programra szánt keretből, hogy élelmi-
szerjegyeket biztosítson a 75 év fölötti, 
minimáljövedelemből vagy a minimális 
szociális nyugdíjnál kisebb összegből élő 
személyek számára – közölte Ionel Dancă, 
a bukaresti miniszterelnöki kancellária 
vezetője pénteken. 

A kormány egyúttal mérlegeli a járvány 
által leginkább érintett vállalatokat és 
alkalmazottakat támogató intézkedések 
hatályának meghosszabbítását.

Ionel Dancă azt mondta, az intézke-
désnek körülbelül 290 ezer kedvezmé-
nyezettje lesz. A kormány által elfo-
gadott döntés értelmében 4 hónapon 
keresztül havi 180 lejes élelmiszerjegy-
ben részesülnek azok a 75 év fölötti sze-
mélyek, akiknek minimáljövedelemből 
vagy a minimális szociális nyugdíjnál 
kisebb összegből kell megélniük.

A kormány ugyanakkor mérlegeli an-
nak lehetőségét, hogy hosszabbítsa meg 
2021. június 31-éig a koronavírus-járvány 
által leginkább érintett vállalatokat és 
alkalmazottakat támogató intézkedések 
hatályát – jelentette ki a miniszterelnöki 
kancellária vezetője.

 Ionel Dancă rámutatott, a munkaügyi 
miniszter által kezdeményezett tervezet 
többek között a kényszerszabadságra 
küldött személyek juttatására és a rugal-
mas munkaidőre is vonatkozik. 

„Ezzel a sürgősségi rendelettel tulaj-
donképpen meghosszabbítanánk 2021. 
június 31-éig a veszélyhelyzet alatt elfo-
gadott támogató intézkedések hatályát 
azon tevékenységi területek vonatkozá-
sában, amelyeken még mindig vannak 
korlátozások” – fogalmazott Dancă.

Beszélt ugyanakkor arról is, hogy 
a kormány szerint első olvasatban 
tárgyalta csütörtök esti ülésén azt a 
sürgősségi rendeletet is, amely lehetővé 
tenné a munkaszerződések elektronikus 
aláírását. „Ez egy újabb lépés az állami 
intézmények és a polgárok közötti kap-
csolat digitalizálása felé” – tette hozzá a 
kancelláriaminiszter. (Hírösszefoglaló)

 1 euró                                  4,8668
1 dollár                               4,0994
 1 svájci frank                    4,5503
1 font sterling                   5,3896
100 forint                           1,3580
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