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„C

sak” az infláció arányával
nőnek a helyi adók és illetékek, így 2021-ben 3,8 százalékkal kell
többet fizetni, mint idén – döntött
az év utolsó tanácsülésén Kolozsvár
önkormányzata. A 10 százalékos
kedvezmény érvényben marad azok
számára, akik március 31-ig kifizetik
a helyi adókat és illetékeket – tájékoztatta szerkesztőségünket Oláh
Emese alpolgármester sajtóirodája.
A közhasznú tevékenységnek helyet
adó, magánszemélyeknek vagy
egyháznak visszaszolgáltatott ingatlanok továbbra sem adókötelesek. A
gépkocsikra kirótt adó a teljesítmény
függvényében változik, viszont a
környezetbarát megoldásokat felkarolja az önkormányzat: a hibridautók
után 95 százalékkal csökkentett adót
fizetnek a tulajdonosok. Változik a
lakosság-nyilvántartó igazgatóság
által beszedett illeték is: 550 lejt kell
kifizetniük azoknak a házaspároknak, akik közjegyző előtt szeretnék
felbontani házasságukat.
A közleményben emlékeztetnek,
módosította a kormány a diákok
számára nyújtott ösztöndíjak értékét
szabályzó határozatát: a döntés
értelmében az ösztöndíjak értéke
nem lehet 100 lejnél kevesebb, azonban az önkormányzatok magasabb
összeget is nyújthatnak a diákoknak.
Kolozsvár önkormányzata keddi
ülésén 150 lejben állapította meg a
teljesítményi ösztöndíj értékét, az
érdemösztöndíjasok havi 120 lejt kapnak, ezentúl a tanulmányi ösztöndíj
110, illetve a szociális ösztöndíj 100
lej lesz Kolozsváron. Teljesítményi
ösztöndíjban azok a diákok részesülhetnek, akik dobogós helyet értek
el az országos tantárgyversenyeken,
illetve akik országos iskolai versenyeken, vagy pedig nemzetközi tantárgyversenyeken képviselik az országot.
Érdemösztöndíjra azok jogosultak,
akiknek tanulmányi átlaguk legalább
8,50. Tanulmányi ösztöndíjat azok a
tanulók kérhetnek, akik tanulmányi
átlaga legalább 7-es, és családjukban az egy főre eső jövedelem a
megelőző 3 hónapban nem haladta
meg a minimálbér értékét. Szociális
ösztöndíjat azok a vidéki diákok
igényelhetnek, akik egy másik
településen kényszerülnek iskolába
járni, és a kérelmezést megelőző 12
hónapban családjukban az egy főre
eső jövedelem nem haladta meg a
minimálbér felének értékét, ugyanakkor nem rendelkeznek 2 hektárnál
nagyobb mezőgazdasági területtel.
Az ösztöndíj megítélésének feltétele
minden esetben 10-es magaviseleti
jegy. (Krónika)

SORIN CÎMPEANU LEENDŐ MINISZTER SZERINT MINDENKI VÁRJA A HAGYOMÁNYOS OKTATÁST

Járványfüggő iskolanyitás
Az oktatási intézmények újranyitása csak akkor történhet meg,
amikor mindez nem veszélyezteti a lakosság egészségét – nyilatkozta szerdán Sorin Cîmpeanu
leendő oktatási miniszter, akit
vitatott múltja miatt máris védelmébe kellett vennie Ludovic
Orban PNL-elnöknek.
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Sorin Cîmpeanu jelezte, az
iskolák megnyitásának kérdése
túllép az oktatási
miniszter hatáskörén.

A

z iskolák majdani újranyitása
kapcsán is nyilatkozott szerdai parlamenti meghallgatása során Sorin Cîmpeanu, a Florin
Cîțu vezette leendő román kormány
oktatási minisztere. A tárcavezető
azt hangsúlyozta, hogy bár mindannyian szeretnék az oktatási intézmények újranyitását, ez csak akkor
történhet meg, amikor mindez nem
veszélyezteti a lakosság egészségét.
A leendő oktatási minisztertől megkérdezték, beszélhetünk-e az iskolák újranyitásáról olyan települések
esetében, ahol jelenleg alacsony a
fertőzöttségi ráta. Sorin Cîmpeanu
úgy válaszolt, hogy ennek eldöntése
túllép az oktatási miniszter hatáskörén. Egy másik kérdésre válaszolva
azt is kiemelte, valahogy orvosolni
kell azt a problémát, amit sok pedagógusnak a koronavírus elleni oltással szembeni vonakodása, elutasítása jelent.
Sorin Cîmpeanu is kiemelte, hogy
átláthatóan, „nyílt kártyákkal” fog
kormányozni, mert az oktatási rend-

Sorin Cîmpeanu ismét tanügyminiszter lehet

novemberében pedig 12 napig ügyvivő kormányfői tisztséget is betöltött. Egy másik, általa megfogalmazott cél a tanfelügyelőségeknek
a politikától történő mentesítése.
Sorin Cîmpeanunak az oktatási
miniszteri tisztségre történt jelölését Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke szerdán
igyekezett alátámasztani és megindokolni újságíróknak. A képviselőház elnökévé megválasztott
Orban többek között azzal érvelt,
hogy akadémiai pályafutása érdemessé teszi a miniszteri posztra
Cîmpeanut. „A szakmai karrierjét
teljes egészében kell figyelembe
venni. Ő a garancia a Tanult Románia elnevezésű program megvalósulására. Bízunk a képességeiben
és abban, hogy gyakorlatba ülteti
ezt a programot” – közölte a volt
miniszterelnök.
Sorin Mihai Cîmpeanu a Pro
Románia egyik alapító tagja volt,
majd ez év elején csatlakozott a
PNL-hez. Nevéhez számos botrány
kapcsolódik, melyek hamis oklevelekkel és plagizált doktori címekkel kapcsolatosak, mint például
a Victor Ponta volt kormányfőé, a
Gabriel Oprea egykori belügyminiszteré. Miniszterként sürgősségi
kormányrendeletet dolgozott ki,
amely megengedte volna a plagizálóknak, hogy lemondjanak doktori
címükről (a rendeletet a parlament
elutasította), ugyanakkor nyilvánosan védelmébe vette a doktori
dolgozatát bizonyítottan másoló
Pontát és Opreát is.

Csak a lakosság 30 százaléka szeretne oltást
» BÁLINT ESZTER

A

romániai lakosság alig 30 százaléka mondja azt, hogy igényelni
fogja a jövő év első felében a koronavírus elleni vakcinát az oltási kampány
keretében – derül ki az Avangarde
közvélemény-kutató által készített felmérés eredményeiből. A válaszadók 29
százaléka elutasítja az oltást, szintén
29 százalékra rúg azoknak az aránya,
akik még nem döntöttek a témában,
10 százalék nem tudja megmondani,
2 százalék nem tudja vagy nem válaszolt. A felmérés szerint a lakosság 38
százaléka általában véve oltáspárti,
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20 százalék ellenzi a vakcinákat, 25
százaléknak nincs kikristályosodott
hozzáállása, vagy nem érdekli a téma,
17 százalék nem tudja, vagy nem válaszolt. A válaszadók többsége – 47
százalék – azt mondta, aggódik a koronavírus-járvány alakulása miatt, és
16 százalékos azoknak az aránya, akik
nagyon aggódnak. 11 százalék pedig
kissé vagy egyáltalán nem aggódik.
72 százalék gondolja eközben azt,
hogy karácsonykor nem kell bezárni a
templomokat, 17 százalék pedig ennek
az ellenkezőjéről van meggyőződve.
A lakosság 70 százaléka elutasítja az
általános vesztegzárat, és mindössze
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A felmérés
szerint a lakosság 38 százaléka
általában véve
oltáspárti, 20
százalék ellenzi
a vakcinákat.

Előfizetési
határidő
kb. 23-a (ha ez
nem munkanap,
akkor +1 nap)

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki
partnerboltjainkban,online
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

16 százalék támogatná. A megkérdezettek alig 11 százaléka válaszolta azt,
hogy van olyan családtagja – házastárs, szülő, gyermek –, aki elkapta
a koronavírust, ám 50 százalék azt
mondja, hogy nem tudja, vagy nem
válaszol. 39 százalék szögezte le határozottan, hogy nem volt koronavírusos
eset a családban. A válaszadók 51 százaléka különben a politikumot és az
állami intézményeket tartja felelősnek
a magas esetszámért. Az Avangarde
december 10–20. között, 900 személy
telefonos megkérdezésével készítette
a közvélemény-kutatást, a hibaküszöb
3,2 százalék.
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szernek fi nanszírozásra és jól képzett tanárokra van szüksége. „A 30
éves tanári karrierem során az oktatáshoz kapcsolódó valamennyi kormányzati és parlamenti tisztséget
betöltöttem, ezért úgy gondolom,
hogy kötelességem elfogadni ezt a
kihívást ebben a nem mindennapi
helyzetben” – nyilatkozta Cîmpeanu, aki a 4. Ponta-kormányban már
irányította az oktatási tárcát, 2015
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