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Ha sízés, akkor a belföldi vagy 
törökországi síparadicsomok, 
ha egzotikus nyaralás, akkor 
Tanzánia és a Maldív-szigetek – 
így alakultak a szilveszterezési 
preferenciák az utazási irodák 
tapasztalatai szerint a 2020-as 
„koronás” év végén.

 » BÁLINT ESZTER

B ár a koronavírus-világjár-
vány és a pandémia terjedé-
sének megfékezése érdeké-

ben foganatosított óvintézkedések 
miatt idén a szilveszter is eltérő 
lesz a korábban megszokottaktól, 
sokaknak nem szegte kedvét „az új 
normalitás”, és elutaznak. Sokan 
a hegyekben, mások egzotikus 
helyszíneken kívánják köszönteni 
az új évet.

A belföldön szilveszterezők kö-
rében a hegyvidéki üdülőtelepek 
örvendenek nagy népszerűségnek 
ebben az évben is, az idegenforga-
lomban érdekelt vállalkozók szerint 
mind a panziók, mind pedig a kul-
csosházak iránt van érdeklődés. A 
Mediafax hírügynökség által idézett 
statisztika szerint a hegyvidéki szál-

láshelyek 60 százaléka tart nyitva 
ebben az időszakban, 49 százalé-
kuk pedig külön csomagot is kínál 
szilveszterre, az árak pedig akár 1 
százalékkal is elmaradnak a tavalyi-
tól. Hatalmas, és sokak kedvét szegő 
változás ugyanakkor, hogy a járvány 
megfékezése érdekében bevezetett 
korlátozások miatt a szálláshelyek 

alig 4 százalékában elérhetőek a 
wellness-szolgáltatások. 

Akárcsak a korábbi esztendőkben, 
ezúttal is a Prahova völgyében várha-
tó a legnagyobb zsúfoltság, a vendég-
látásban érdekeltek arra számítanak, 
hogy a foglaltság eléri szilveszterkor a 
80–90 százalékot. Pedig nem lesz ol-
csó mulatság, főleg ha valaki szállo-

A SZILVESZTEREZŐK EGY RÉSZE A KORLÁTOZÁSOK ELLENÉRE IS ÚTRA KEL, ÉS MÁSHOL KÖSZÖNTI AZ ÚJ ÉVET

Óévbúcsúztatás a hegyekben és egzotikus tájakon

Szilveszteri nyaralás. Sokan választottak idén egzotikus úti célokat az újév köszöntésére

2023-ig valamivel több, mint 1 milliárd eurót kell Romániának törlesztenie a Világbanknak
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dában akarja búcsúztatni az óévet. 
Egy négycsillagos hotelben például 
egy szoba négy éjszakára 4600 lej, 
igaz, az árban benne van a félpan-
ziós ellátás, csendes élő zenés ün-
nepi vacsora és akár egy brunch is. 
Háromcsillagos szállodában ugyan-
ezért szobánként nagyjából 2800 
lejt kérnek el.

A szilveszterezés viszont nem le-
het olyan, mint máskor, a hatósági 
korlátozások értelmében ugyan 
meg lehet tartani az ünnepi vacso-
rákat a hotelek vendéglőinek belső 
tereiben, azonban tilos a zenés mu-
latság és a tánc.  

Az utazási irodák képviselői eköz-
ben azt mondják, hogy érezhetően 
megnőtt idén az egzotikus helyszí-
nek iránti kereslet. A járvány és a 
sok helyen megkövetelt egy vagy két 
teszt ellenére is sokan útra kelnek a 
napokban. Sok esetben ugyanakkor 
olcsóbban lehet eljutni ebben az 
időszakban, a legnépszerűbbnek 
Tanzánia és a Maldív-szigetek szá-
mítanak, de nagy érdeklődés mu-
tatkozott Egyiptom iránt is.

De nemcsak a tengerpart vonz-
za külföldre a romániai turistákat, 
a belföldi síparadicsomok mellett 
egyre nagyobb a kereslet a törökor-
szági síutak iránt.

 »  A Prahova 
völgyében arra 
számítanak, 
hogy a foglaltság 
eléri szilvesz-
terkor a 80–90 
százalékot.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Befagyasztják jövőre a közalkal-
mazottak bruttó bérét, a közmél-

tóságok havi juttatását, valamint a 
hadseregben az alapbeosztásért járó 
bruttó illetményt és ezek pótlékait a 
2020. december 31-ei szinten, ameny-
nyiben nem változtak a munkavégzés 
körülményei – többek között ezt írja 
elő az a sürgősségi kormányrendelet, 
amelyet tegnapi ülésén fogadott el 
a  bukaresti kabinet. A kormányülés 
utáni sajtónyilatkozatában Florin Cîțu 
miniszterelnök kiemelte, a rendeletbe 
foglalt intézkedésekkel 17,6 milliárd 
lejt takarítanak meg az államkassza 
számára. Elmondása szerint a 2021-es 
évi állami költségvetés tervezete janu-
ár végére készül el.

Jelezte, tisztázni fogják a közal-
kalmazotti fi zetések körül felmerült 
problémákat. Hangsúlyozta ugyan-
akkor, hogy Romániában – sok más 
országhoz hasonlóan – válság van, 
nehéz helyzetben van az ország gaz-
dasága, de nem csökkentik, mindösz-
sze a 2020-as szinten tartják a bére-
ket. Jövőre is maradnak ugyanakkor 
az üdülési csekkek, és fontos a kor-
mány számára a vendéglátóipari, 
szállásadó cégek megsegítése. Az 
1450 lejes vakációs utalványokat 
pedig kizárólag elektronikus formá-
ban biztosítják majd.

Ami a minimálbért illeti, a kormány-
fő újságírói kérdésre azt mondta, erről 
első olvasatban tárgyaltak szerdán, 
nem döntöttek, de elmondása szerint 
ettől függetlenül januártól életbe lép a 
kormány által tervezett 3, százalékos 
emelés. Mint ismeretes, a szakszerve-
zetek nagyobb emelést kérnek.

Ugyanakkor Cîțu bejelentése sze-
rint 2022. december 31-éig mentesül 
az áfafi zetés alól a Covid–19 in vitro 
diagnosztizálására szolgáló orvos-
technikai eszközök és a koronavírus 
elleni védőoltások szállítása, vala-
mint az ehhez köthető tesztelési és 
oltási szolgáltatások. A most elfoga-
dott rendelet szerint változatlanul 
145 lej marad a közlekedési kihágás 
esetén kiróható büntetőpont értéke. 
2021. március 31-ig meghosszabbítják 
továbbá azt a határidőt, ameddig kö-
telesek elektronikus naplós pénztár-
gépeket felszerelni azok a gazdasági 
vállalkozások, amelyek árukat vagy 
szolgáltatásokat értékesítenek kár-
tyás fi zetés alapján, valamint bank-
jegy- vagy érmeelfogadókkal működő 
automatákon keresztül. 

A miniszterelnök késő délutáni saj-
tónyilatkozatában nem tért ki a most 
elfogadott sürgősségi kormányrende-
let összes előírására, de a kormány a 
hétfő este napvilágra hozott tervek sze-
rint változatlan szinten kívánja tartani 
az étkezési támogatást, és nem módo-
sítja a havi 6240 lejes érdempótlék ér-
tékét sem. A minimális beilleszkedési 
jövedelmet, vagyis a nehéz helyzetben 
lévő családok és egyedülálló emberek 
számára nyújtott szociális segélyt, 
amit a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés veszélyének megelőzése 
és leküzdése érdekében nyújtanak, 
2022. április 1-jétől folyósítják. A terve-
zet szerint ugyanakkor nem emelke-
dik az átlagos éves infl ációs rátával a 
polgári repülésben dolgozó hivatásos 
személyzet, a bíróságok kisegítő szak-
személyzete, a parlamenti képviselők, 
valamint a román diplomáciai és kon-
zuli testület tagjainak nyugdíja.

Elfogadták a megszorításokat

 » KRÓNIKA

Romániának 11,2 millió eurót kell 
törlesztenie 2021-ben a Világbank-

nak a 2009-ben igényelt kölcsönből, 
az összeg tulajdonképpen kamatokat 
és különböző illetékeket jelent – derül 
ki a pénzügyminisztérium adataiból. 
A Világbank különben az egyetlen hi-
telintézet, amely felé még 2023-ig va-
lamivel több, mint 1 milliárd eurónyi 
tartozása van az országnak a 2008-as 
világválság miatt igényelt pénzössze-
gekből, az Európai Unió és a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) felé már sike-
rült törleszteni.

Ám – mint a Hotnews.ro hírportál 
újságírója is megfogalmazza – túlzás 
törlesztésről beszélni, mivel általá-
ban a mindenkori kormányok más 

kölcsönöket vettek fel a soron kö-
vetkező kifi zetések rendezésére, ami 
pedig ugyanakkor azt jelenti, hogy az 
újabb kamatok miatt tovább nőtt az 
adósság összege.

Románia eladósodottsága a rendel-
kezésre álló legfrissebb statisztikák 
szerint meghaladja a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 45 százalékát.

Mint ismeretes, Románia 2009-ben 
24 hónapos készenléti megállapodást 
kötött az IMF-fel egy 12,95 milliárd 
eurós hitelről, ami egy összesen 19,95 
milliárd euró értékű csomag része 
volt, amelyet a washingtoni székhe-
lyű pénzintézeten kívül az EU és a 
Világbank biztosított. Ebből Románia 
nagyjából 11,9 milliárd hívott le, a töb-
bit megtartotta prevenciós célra, de 
nem hívta le.

Még törleszti Románia a régi adósságot

 » Románia 
eladósodottsága 
a rendelkezésre 
álló legfrissebb 
statisztikák sze-
rint meghaladja 
a bruttó hazai 
termék (GDP) 45 
százalékát.




