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Szinte minden háztartás 
rendelkezik internetkapcsolattal
Romániában tavaly a háztartások 
78 százaléka rendelkezett inter-
netkapcsolattal, ami 2,5 százalék-
pontos növekedésnek felel meg 
a 2019-es évhez mérten – közölte 
az országos statisztikai intézet. 
Ugyanakkor továbbra is lényeges 
lemaradás van a városok és a vidék 
között, hiszen városokban a ház-
tartások internetlefedettsége eléri a 
84,8 százalékot, míg vidéken ez az 
arány csak 69,7 százalék. Vidéken 
a háztartások 30,3 százaléka nem 
rendelkezik internettel. A legjobb 
a helyzet Bukarestben, illetve Ilfov 
megyében, ahol kilencből nyolc 
háztartásban van internet, míg a 
legrosszabb az ország délkeleti ré-
szén (72,4 százalék). Az országban 
háromtípusú internet használatos: 
a háztartások 77,5 százalékában 
széles sávú kábeles internet van, 
66,3 százalékban használnak 
mobilinternetet, valamint 13,6 
százalék úgynevezett keskeny 
sávú internetet. Tavaly a világ-
hálót használók aránya a 16–74 
éves korosztályban elérte a 85,9 
százalékot, ami 3,6 százalékpontos 
növekedés 2019-hez képest. Az 
idősebb korosztályok körében az 
internet használata alacsonyabb a 
fi atalabbakhoz képest, így a 16–34 
évesek 96,6 százaléka használt már 
internetet, míg az 55–74 évesek 
körében ez az arány 65,4 százalék. 
Az internethasználók 79,1 százalé-
ka napi vagy közel napi rendszeres-
séggel használja az internetet, ami 
szintén növekvő tendenciát jelent: 
tavalyelőtt ez 77 százalékról volt 
elmondható.

Mérséklődött novemberben 
a munkanélküliségi ráta
Tavaly novemberben 0,2 százalék-
ponttal, 5,1 százalékra mérséklő-
dött a munkanélküliségi ráta az 
előző hónaphoz mérten – derül 
ki az országos statisztikai intézet 
jelentéséből. A 15–74 évesek köré-
ben 462 ezer állástalant tartottak 
számon az októberi 477 ezerhez 
képest, ugyanakkor növekedést 
mértek 2019 novemberéhez képest, 
amikor 361 ezer állástalan volt. A 
férfi ak körében 0,5 százalékponttal 
magasabb az állástalanok ará-
nya, mint a nőknél, a férfi aknál a 
munkanélküliségi ráta 5,3 százalék, 
míg a nők körében 4,8 százalék. A 
romániai munkanélküliségi ráta a 
koronavírus-járvány miatt emelke-
dett tavaly a januárban feljegyzett 
3,7 százalékos mélypontról a július-
ban regisztrált 5,5 százalékra, amit 
enyhe csökkenés követett.

Telefonos tanácsadás 
az áramszolgáltató-váltásról
Telefonos tájékoztató központot 
működtet az Országos Energia-
ár-szabályozó Hatóság (ANRE), 
ahol érdeklődhetnek az állampol-
gárok az energiaár-liberalizáció-
ról – közölte szerdán a hatóság. 
A call center azokat szolgálja ki, 
akik többet akarnak megtudni 
arról, hogy január 1-jétől teljes 
egészében liberalizálták a hazai 
energiapiacot. Az ANRE honlapján 
található ár-összehasonlító az ár 
növekvő sorrendjében listázza a 
fogyasztó lakóhelyének környékén 
található szolgáltatók ajánlatait.

Számottevő áramingadozás 
történt pénteken délután 
Erdély számos megyéjében, 
amelynek során háztartási 
gépek, felvonók, jelzőlámpák 
mondták fel a szolgálatot. A 
meghibásodás oka egyelőre is-
meretlen, a román energetikai 
miniszter szerint uniós alap 
létesülhet a kártalanításra.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E urópa több országát is érintette 
az a jelentős feszültségingado-
zás, amely Románia északnyu-

gati régióját, mindenekelőtt az er-
délyi megyéket sújtotta. A pénteken 
kora délután történt áramingadozás 
során háztartási gépek, lift ek, jelző-
lámpák álltak le, a meghibásodás 
pedig a marosvásárhelyi Azomureș 
vegyipari kombinátot is sújtotta. 
Az elektromosenergia-szolgáltatás 
terén beállt feszültségingadozás so-
rán többször egymás után megsza-
kadt az energiaellátás. A jelenség 
miatt rengeteg helyen többször egy-
más után ki-, majd visszakapcsoltak 
a háztartási gépek és berendezések. 
Sokan arra panaszkodtak, hogy 
emiatt aztán nem indult újra a vil-
lanyárammal működő tűzhelyük, a 
hőközpontjuk, másoknál kiégtek a 
villanykörték. Kolozsváron tömbhá-
zakban, irodaépületekben leálltak 
a felvonók. Több nagyvárosban fel-
mondták a szolgálatot a jelzőlám-
pák is. Az Electrica áramszolgáltató 
diszpécserszolgáltatásának vonalai 

NEM TUDNI, MI OKOZTA A HÁZTARTÁSI GÉPEKET, GYÁRAK BERENDEZÉSEIT LEÁLLÍTÓ MEGHIBÁSODÁST

Áramingadozás sújtotta erdélyi megyék

Az incidens okait az Európai Villamosenergia-átviteli Hálózat (ENTSO-E) fogja kivizsgálni és azonosítani

 » Virgil Popes-
cu energetikai 
miniszter szerint 
ha nem derül ki 
egyértelműen, 
kik a felelősök a 
történtekért, az 
áramingadozás 
okozta anyagi 
károkat uniós 
forrásokból fog-
ják megtéríteni a 
felhasználóknak. 

folyamatosan foglaltak, elérhetetlen-
né váltak a meghibásodások nyomán 
beérkezett hívások miatt. Irina Mun-
teanu, Kolozs megye alprefektusa 
a Digi24 hírtelevíziónak úgy nyilat-
kozott, hogy a feszültségingadozást 
meghibásodás okozta, és a jelenség 
az északnyugati régió számos me-
gyéjét sújtotta: Kolozs megyén kívül 
Szilágy, Beszterce-Naszód, Márama-
ros, Szatmár, Szeben megyéket. A 
Hotnews hírportál szerint az elmúlt 
három évtized legnagyobb áram-
szünete volt észlelhető az erdélyi 
megyékben. A Transelectrica később 
közölte, hogy a Romániát az európai 
hálózattal összekötő rendszerben 
történt meghibásodás. Az állami 
energiavállalat szerint az európai 
villamosenergia-szállító hálózatban 
bekövetkezett incidens más orszá-
gokat is érintett, és a romániai rend-
szert közel egy óra elteltével sikerült 

visszahelyezni a normális működési 
paraméterek közé, két óra eltelté-
vel pedig valamennyi fogyasztónál 
helyreállt az áramszolgáltatás. „Az 
incidens okait és következményeit 
az Európai Villamosenergia-átviteli 
Hálózat (ENTSO-E) fogja kivizsgálni 
és azonosítani” – szerepel a Trans-
electrica állami társaság közlemé-
nyében. Megs zólalt a témában 
Virgil Popescu energetikai minisz-
ter is, aki szerint ha nem derül ki 
egyértelműen, kik a felelősök a tör-
téntekért, az áramingadozás okoz-
ta anyagi károkat uniós forrásokból 
fogják megtéríteni a felhasználók-
nak. „Mi csak áldo zatok vagyunk, 
Románia nem felelős az inciden-
sért” – nyilatkozta a tárcavezető a 
Digi24 hírcsatornának.

Befolyásolta a feszültségingado-
zás a marosvásárhelyi Azomureș 
vegyipari kombinátot is. A tár-
saság közösségi oldalán posztolt 
bejegyzésben tudatta, hogy a vá-
ratlan, országos szintű meghibá-
sodás miatt számos berendezés 
leállt a kombinátnál. „A leállás 
biztonságos körülmények között 
történt” – állítja az Azomureș. A 
vegyipari kombinát közölte azt is, 
hogy a gyár fölött vöröses-barnás 
színű felhő volt észlelhető a tör-
téntek nyomán, amit az váltott ki, 
hogy leállt a salétromsavat előál-
lító berendezések egyike. „Meg-
jegyezzük, hogy nem áll fenn ve-
szély az alkalmazottak és a helyi 
közösség esetében. Értesítettük az 
illetékes hatóságokat” – szerepel a 
marosvásárhelyi vegyipari kombi-
nát tájékoztatásában.
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Egyre több megújuló energiaforrást használ Románia

A megújuló energiaforrások az Európai Unió tavalyi áramfogyasztásának mintegy 34 százalékát 
biztosították; Romániában ez az arány 40 százalékos. Az EU statisztikai hivatalának pénteken 
közzétett adatai enyhe emelkedést mutatnak a 2018-as év 32 százalékos átlagához képest. A 
megújuló energiaforrásokból előállított áram több mint kétharmadát a szél-, illetve a vízener-
gia biztosította (egyaránt 35-35 százalék). A fennmaradó áram 13 százalékát napenergiából, 8 

százalékát szilárd bioüzemanyagból, 9-et pedig más megújuló energiaforrásokból állították elő. 
Felhasználhatóság szempontjából a napenergia mutatja a legnagyobb emelkedést. 2008-ban a 
megújuló energiaforrásokból előállított energiatermelés csupán 1 százaléka származott nap-
energiából, mára azonban ez az arány jelentősen megnövekedett. Az Európai Unió tagállamai 
közül 2019-ben Ausztriában és Svédországban a teljes áramfogyasztás több mint 70 százalékát 
biztosították a megújuló energiaforrások. Dániában, Portugáliában és Lettországban a tavalyi 
áramfogyasztás több mint 50 százaléka megújuló erőforrásokból származott, miközben Horvát-
országban, Romániában és Németországban 2019-ben ez az arány 40 százalékos. Ezzel szemben 
azonban Máltán, Cipruson, Luxemburgban és Magyarországon a 2019-es áramfogyasztás csupán 
10 százalékát állították elő megújuló energiaforrásokból. (Oláh Eszter)

 » SIMÓ HELGA

Románia az alacsony meg élhetési 
költségek és az olcsó, megbízható 

internet-hozzáférésnek köszönhető-
en a harmadik helyre került a Circle-
loop innovációs távközlési vállalat 
által készített toplistán, amelyben a 
nem helyhez kötött munka körülmé-
nyei szerint, a „digitális nomádok” 
szempontjából rangsorolták a világ 
országait. Az előkelő hely megszer-
zéséhez az is n agyban hozzájárult, 
hogy az ország Közép- és Kelet-Eu-

rópa egyik leggyorsabban növekvő 
informatikai piacával rendelkezik. 
A „digitális nomádok” kifejezést 
1997-ben használták először. Olyan 
szabadúszó munkavállalókra értik, 
akiknek munkahelyük gyakorlatilag 
a laptopjuk, azaz nincs fi x tartóz-
kodási helyük; mun kájuk lehető-
vé teszi számukra a globális utazó 
életformát. Az Egyesült Királyság a 
második helyen áll a toplistán, el-
sősorban az európai munkavállalók 
számára bír erős vonzerővel. A széles 
sávú internetsebesség, a viszonylag 

megfi zethető bérleti díjak és a be-
vándorlóbarát vízumpolitikák kom-
binációjának köszönhetően Kanadát 
2021-ben a világ legjobb országának 
választották a „digitális nomádok” 
számára. Az úgynevezett digitális 
nomád index rangsorának felállí-
tásában közrejátszó tényezők egész 
skáláját vették fi gyelembe, mint pél-
dául az internet sebességét és árát, a 
globális boldogságindexet, az egy-
szobás apartmanok havi bér ét vagy  
a távmunka (remote job) címszóra 
történő internetes keresések számát.

Románia jó hely a „digitális nomádok” számára

 » A „digitá-
lis nomádok” 
kifejezést olyan 
szabadúszó 
munkavállalókra 
értik, akiknek 
munkahelyük 
gyakorlatilag a 
laptopjuk.




