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A bruttó minimálbér 2230 lejről 2300 lej-
re történő emelését tervezi a kormány 

2021-től, ezt azonban a szakszervezetek 
keveslik, és tiltakozó akciókat helyeztek 
kilátásba. Florin Cîţu miniszterelnök és 
Raluca Turcan munkaügyi miniszter a mi-
nimálbér bruttó emeléséről tárgyalt tegnap 
az országos érdekegyeztető tanács képvi-
selőivel. A kormányfő szerint a szakszerve-
zetek és a munkáltatói szövetségek érveit, 
valamint a jelenlegi gazdasági-társadalmi 
körülményeket fi gyelembe véve döntenek 
a minimálbér emelésének mértékéről. A 
kabinet Facebook-oldalán közzétett bejegy-
zés szerint a szakszervezetek képviselői a 
minimálbér 2400 lejre való emelését kérték 

a tegnapi egyeztetésen, míg a munkáltatói 
szövetségek a minimálbér jelenlegi szinten 
történő befagyasztását követelték a 2021-
es év első hónapjaira. Azzal érveltek, hogy 
számos gazdasági ágazat rendkívül nehéz 
helyzetbe került a járvány előidézte válság 
miatt. Mindezen szempontokat fi gyelembe 
véve a kormány az infl áció mértékénél na-
gyobb összeggel, 70 lejjel tervezi emelni a 
bruttó minimálbért, amely így 2230 lejről 
2300 lejre nőne – szerepel a kormány köz-
leményében, amelyből az is kiderül, hogy 
az erről szóló határozatot szerdai ülésén fo-
gadja majd el a kabinet. A szakszervezetek 
azonban mindezt roppant kevésnek tartják, 
és már mától tiltakozó akciót helyeztek ki-
látásba. A legnagyobb országos szakszerve-
zeti tömb, az Alfa Kartell közölte: a 40 lejes 

nettó emelés nem fedezi a lakosságnak a 
járványügyi intézkedések idején megköve-
telt, például a védőmaszkok beszerzésével 
járó többletköltségeit sem. „Nem fogadjuk 
el, hogy ilyen módon meglopják a dolgozó-
kat” – fogalmazott közleményében a szak-
szervezet. Hozzátették: Romániában 4,4 
százalékkal emelkedett a termelékenység 
2020-ban, ami jelenleg fele az uniós átlag-
nak, miközben a hazai bérek ennek csupán 
negyedére rúgnak.

A tegnapi megbeszélésen arról született 
egyezség, hogy jövő év első felében a kor-
mány és a szociális partnerek – a stabilitás 
és a kiszámíthatóság érdekében – megál-
lapodásban rögzítik a minimálbér-emelés 
mechanizmusát a következő négy évre vo-
natkozóan.

Keveslik a szakszervezetek a minimálbér-emelést

A koronavírustesztek harmada lett pozitív

Az elmúlt 24 óra alatt 2620 fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában, összlétszámuk 
jelenleg 618 429 – közölte tegnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Mindez 7704 
teszt eredménye, vagyis a pozitivitási ráta 34 százalékos. Ezt megelőzően vasárnap 
2049-cel emelkedett az újonnan azonosított betegek száma az országban (az eddigi 
rekord 10 269 napi eset). Eddig 15 334 elhalálozást jegyeztek, 104-gyel többet, mint egy 
nappal korábban (az eddigi napi csúcs 213). Intenzív osztályon 1197 személyt kezelnek 
(az eddigi rekord 1299). A járvány kezdete óta 543 341 személy gyógyult ki a koronavírus 
okozta Covid–19-betegségből, jelenleg 59 754 aktív fertőzéses esetet tartanak nyilván 
Romániában (egy nappal ezelőtt 60 142). Összesen 9957 beteget ápolnak kórházban.

A GYÓGYSZERGYÁR HIBÁJÁBÓL KÉSIK A ROMÁNIÁNAK JÁRÓ ÚJABB VAKCINASZÁLLÍTMÁNY

Él az oltásregisztrációs platform

A hatóságok szerint a feliratkozás gördülékenyebbé teszi az immunizáció lebonyolítását

Beüzemelték a hatóságok tegnap 
azt az online platformot, amelyen 
jelentkezni lehet a koronavírus elleni 
oltásra. Közben az eredetileg beha-
rangozottakkal ellentétben csak ma 
érkezik meg Romániába az új típusú 
koronavírus elleni vakcina második 
szállítmánya.
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Ü zembe helyezték a Covid–19 elleni 
oltásra jelentkezők elektronikus 
platformját – jelentette be tegnap 

az oltási kampányt koordináló országos 
bizottság. A magukat beoltatni óhajtó 
személyek a következő honlapon irat-
kozhatnak fel: https://programare.vacci-
nare-covid.gov.ro Az országos immunizá-
ciós stratégia értelmében hétfőtől az első 
szakaszban oltásra jogosult személyek 
regisztrálhatnak, vagyis az egészségügyi 
alkalmazottak és a szociális gondozók. Ezt 
követően jelentkezhetnek majd a második 
szakaszban oltásra jogosultak, vagyis a ve-
szélyeztetett személyek, illetve azok, akik 
kulcsfontosságú ágazatokban dolgoznak. 
A koronavírus elleni védőoltási kampány 
harmadik ütemében a lakosság minden 
további tagja jelentkezhet oltásra.

A hatóságok szerint a feliratkozás meg-
könnyíti és gördülékenyebbé teszi az im-
munizáció lebonyolítását. A regisztrálás 
lépései a következők: a https://programa-
re.vaccinare-covid.gov.ro felületen létreho-

zunk egy önálló fi ókot az azonosítási ada-
tok és telefonszám alapján. A fi ók révén jut 
tudomásunkra az oltási központ, ahol be 
fognak oltani, és az első, valamint a má-
sodik beoltás dátuma. A beütemezéskor 
a platform létrehoz egy dokumentumot, 
amely alapján a kijelölt időben jelentkez-
ni lehet az oltási központban. Ennek szű-
rővizsgálati részlegén érvényesítik majd 
az előjegyzést a dokumentumon lévő QR-
kód beolvasása vagy a személyazonossági 
igazolvány alapján. Ugyanakkor az immu-
nizálás utáni esetleges mellékhatások is 
jelenthetőek, mindezt a Gyógyszerek és 
Orvosi Eszközök Romániai Országos Ügy-
nökségének honlapján (anm.ro), a VACCI-
NARE COVID–19 menüpontnál lehet meg-
tenni egy űrlap kitöltésével akár online, 
akár hagyományos módon.

Ezzel egy időben Valeriu Gheorghiţă, 
a koronavírus elleni oltási kampány ko-
ordinátora elmondta, az amerikai Pfi zer 
gyógyszeripari vállalat arról értesítette az 
érintett országokat, hogy rendellenessé-

gek adódtak a belgiumi gyárában, ezért 
24 órás késéssel küldik ki a következő vak-
cinaszállítmányokat. A társaság közlése 
szerint szervezési, valamint szoft verprob-
lémák okozták az egynapos késlekedést. 
Emiatt a beharangozottaktól eltérően nem 
tegnap érkezett újabb szállítmány, hanem 
holnap és szerdán. „Bizonyos országok va-
sárnap megkapták a vakcinákat, máshová 
kedden és szerdán érkeznek meg. Romá-
niába 29-én szállítják ki a Bukarestnek, 
Temesvárnak és Kolozsvárnak járó adago-
kat, december 30-án pedig Iași (Jászvásár), 
Brassó, Konstanca és Craiova következik” 
– nyilatkozta Gheorghiţă az Antena 3 hír-
tévének. Az oltási koordinátor hozzátette, 
az ütemterv értelmében mintegy 150 ezer 
dózis koronavírus elleni védőoltás érkezik 
az országba hetente. A katonaorvos szerint 
a szerződésben nem rögzítették, hogy a hét 
pontosan mely napján küldik a vakcinát a 
Pfi zer belgiumi gyárából, mindössze arról 
szól a megállapodás, hogy a kiszállítás 
előtt két nappal értesítik a román hatósá-
gokat. Romániában vasárnap kezdődött 
meg a Covid–19 elleni vakcináció, és kora 
estig ezer egészségügyi dolgozónak adták 
be a védőoltást az országban. A bukaresti 
hatóságok korábban arról tájékoztattak, 
hogy hétfőn 144 ezer vakcina érkezik az 
ország 370 regionális oltási központjába.

Egyébként az Európai Bizottság egyik 
szóvivője tegnap úgy nyilatkozott, hogy 
a Pfi zer és a BioNTech közös fejlesztésű 
vakcinájának beszerzéséről kötött szer-
ződés értelmében az eredeti, 200 millió 
dózis védőoltás kiszállítása várhatóan 
szeptemberig tart. Ezen túlmenően tárgya-
lások zajlanak további 100 millió ampulla 
megvásárlásáról is. Az összesen 300 millió 
vakcinával 150 millió lakost lehet beoltani 
(az első adag beadását követően 21 nap 
elteltével ismételni kell), ugyanakkor az 
Európai Uniónak Nagy-Britannia kilépését 
követően 450 millió lakosa van.
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Klaus Iohannis Moldovába látogat
Chișinăuba látogat kedden Klaus 
Iohannis államfő – adta hírül tegnap a 
Cotroceni-palota. Iohannis lesz az első 
külföldi állami vezető, aki Maia Sandu 
államelnökké választását követően 
a Moldovai Köztársaságba utazik. A 
román elnöki hivatal szerint a látoga-
tás alkalmat nyújt Moldova új elnöke 
támogatása „erőteljes üzenetének” 
megfogalmazására, amikor az ország 
történelmi pillanatokat él át európai 
törekvése során. Alexandru Rafi la szoci-
áldemokrata (PSD) képviselő a látogatás 
kapcsán úgy vélekedett, Romániának 
a szolidaritás jeléül koronavírus elleni 
vakcinát kellene adományoznia a 
Moldovai Köztársaságnak. A honatya – 
aki Romániát képviseli az Egészségügyi 
Világszervezetnél – emlékeztetett, hogy 
egyelőre csak az európai uniós tagálla-
moknak van hozzáférésük a Covid–19 
elleni vakcinához. Románia, Csehor-
szág, Észtország, Lettország, Litvánia és 
Lengyelország államfője különben a na-
pokban közös nyilatkozatban gratulált a 
múlt héten hivatalba lépett Maia Sandu-
nak, országuk támogatásáról biztosítva 
reformtörekvései és az Európai Unióhoz 
történő közeledése megvalósításában. 
A hat európai uniós tagállam államfője 
felajánlotta, hogy megosztja az európai 
integrációs reformfolyamatok során 
szerzett tapasztalatát Sanduval. Hozzá-
tették: készek támogatni őt a demokrati-
kus értékek, az alapvető szabadságjogok 
és a jogállamiság megerősítésében, egy 
működő, a népakaratot tükröző demok-
ratikus rendszer kiépítésében.

Rendőrségi bírságok
szabályszegések miatt
Az elmúlt 24 órában több mint négye-
zer gazdasági szereplőnél ellenőrizték 
a belügyi szervek a koronavírus-járvány 
terjedését fékezni hivatott intézkedé-
sek betartását – nyilatkozta tegnap 
a román szaktárca szóvivője. Monica 
Dajbog szerint a 4100 gazdasági szerep-
lő mellett mintegy 3200 közélelmezési 
egységre és 172 személyszállító cégre 
is kiterjedtek az ellenőrzősek. Emellett 
több mint 70 ezer személyt is ellenőriz-
tek, közülük csaknem 3656-an nem 
viseltek maszkot, 820-an megszegték 
a kijárási korlátozást, 18-an pedig nem 
tartották be a karanténszabályokat. 
A rendőrök 4677 bírságot róttak ki a 
szabálysértések miatt, összesen több 
mint 1 millió lej értékben, és négy 
ügyben indítottak bűnvádi eljárást a 
betegségek leküzdésére irányuló erőfe-
szítések meghiúsítása miatt.

Hajókatasztrófa a Barents-tengeren
Elsüllyedt egy halászhajó a Barents-ten-
geren, a 19 fős legénység 17 tagja az elő-
zetes jelentések szerint életét vesztette – 
közölték tegnap orosz hírügynökségek. 
Öt mentőhajóval kutattak az eltűntek 
után, de a tizenkilenc fős legénységből 
csak két embert sikerült kimenteni. 
Az Onyega nevű hajó az Arhangelszk 
megyei Kalinyin halászszövetkezeté 
volt. A híradások szerint jégtáblák 
torlódása és a zord időjárás okozhatta 
a balesetet. A hajótörés a Jeges-tenger-
ben fekvő Novaja Zemlja szigetektől 
nem messze következett be – tájékoz-
tatta a TASZSZ orosz hírügynökséget 
egy forrás a rendkívüli helyzetekkel 
foglalkozó hatóság részéről. Az időjárási 
körülmények nem tették lehetővé, hogy 
a kutatásban repülőgépek is részt vegye-
nek. Az Arhangelszk megyei illetékes 
hatóságok büntetőeljárást indítottak a 
hajókatasztrófa ügyében.




