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Iparkodnak a Brassó megyei 
hatóságok, hogy még idén 
működőképes legyen a Brassó–
Vidombák repülőtér.

 » BÍRÓ BLANKA

„A z utolsó részleteket terve-
zik, az év végéig minden 
szempontból működő-

képes repülőteret szeretnénk” – je-
lentette ki Adrian Veştea. Az építtető 
Brassó Megyei Tanács elnöke a szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott közle-
ményében és a közösségi oldalán 
úgy fogalmazott, a Brassó–Vidom-
bák repülőtér összetett és átfogó pro-
jekt. Átvették az építkezést, és menet 
közben folyamatosan  fejlesztették, 
hogy minden igényt és funkciót biz-
tosítani tudjanak.

Annak érdekében, hogy az év 
végéig a légikikötő minden szem-
pontból működőképes legyen, a 
kapcsolódó infrastruktúrát is a 
lehető legrövidebb idő alatt meg-
tervezik és kivitelezik – ígéri az 
önkormányzat vezetője. Szavai sze-
rint a kivitelező csapat az építkezés 
során jelezte, hogy a már megterve-
zett létesítmények mellé újabbakra 
is szükség van, hogy az országos 
érdekeltségű stratégiai létesítmény 
betöltse a szerepét. Így kiírtak és 
le is bonyolítottak egy újabb köz-

beszerzést a melléképületek és 
kapcsolódó infrastruktúra megva-
lósíthatósági tanulmányának elké-
szítésére. Ennek a licitre kiírt értéke 
2,3 millió lej, végül a Pencraft –Mi-
hul cégtársulás 1,975 millió lejért 
vállalta a munkát, a tanulmányt a 
szerződéskötés után 45 nappal kell 
átadja a megrendelő önkormány-
zatnak. A szerződés szerint tanul-

mány készül két garázs építésére, 
ahol majd a műszaki gépkocsikat 
parkolják, épül raktár, archívum, 
vezérlési irodaház, üzemanyag-töl-
tő állomás és hulladékválogató 
platform. Ez utóbbit évi 500 ezer 
utasra számolva tervezik. Ugyan-
akkor elkészül a tanulmány egy 30 
ezer négyzetméteres térrendezésre, 
amely az utasterminál és gépko-

HALAD A MUNKA A VIDOMBÁKON TERVEZETT LÉGIKIKÖTŐNÉL, AZ UTOLSÓ RÉSZLETEKET TERVEZIK

Még idén elkészülhet a brassói repülőtér

Zajlik a munka. A brassói repülőtér terminálja már kezdi elnyerni végső formáját
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csiparkoló melletti zöldövezetet 
is tartalmazza. Mint ismeretes, 
Romániában az elmúlt negyven 
évben nem építettek új repülőte-
ret, a bukaresti kormányok részé-
ről évekig nem volt nyitás arra, 
hogy a brassói projektet támogas-
sák. Két évvel ezelőtt „tört meg a 
jég”, az akkori kormány 23,7 mil-
lió lejjel támogatta a brassói légi-
kikötő építését, majd tavaly újabb 
50 millió lejt különítettek el erre 
a célra. A Brassó Megyei Tanács 
elsősorban saját erőforrásaira tá-
maszkodik, hitelt is vett fel, hogy 
az összesen mintegy 100 millió 
euró értékű beruházást fi nanszí-
rozni tudják. Amint az építkezést 
befejezik, még be kell szerezni a 
szükséges engedélyeket, mielőtt 
az első repülőgépek leszállhat-
nak. A tervek szerint a repülőte-
ret koncesszióba adják, a  számí-
tások szerint évi egymillió utast 
szolgál majd ki.

A repülőtéren ezer új mun-
kahely létesül, de közvetve ez 
összesen mintegy hétezer mun-
kahelyet generál. Legutóbb a Vi-
lágbank végzett egy felmérést a 
Brassó megyeiek prioritásairól, 
és abból arra derült fény, hogy 
a legfontosabbnak a repülőtér 
megépítését tartják, a lakosság 
90 százaléka számára a légikikö-
tő az elsőrendű nagyberuházás.

 » Romániá-
ban az elmúlt 
negyven évben 
nem építettek új 
repülőteret.

 » BÁLINT ESZTER

A munkaügyi minisztérium megkez-
di a nyugdíjak újraszámolását, az 

elkövetkező másfél év leforgása alatt 
ötmillió juttatást értékelnek újra – je-
lentette be csütörtöki sajtótájékoztató-
ján Raluca Turcan munkaügyi minisz-
ter. Jelezte, a folyamatnak a 2019/127-es 
számú rendelet értelmében már abban 
az évben el kellett volna kezdődnie, 
amikor legutóbb 2005–2010 között szá-
molták újra az öregségi juttatás, és ak-
kor csak egymillió dosszié került sorra.

A munkaügyi tárca vezetőjének el-
mondása szerint az újraszámítás so-
rán szem előtt tartják, hogy ne fordul-
hasson elő olyan eset, amikor azonos 
végzettség, azonos munka, megegye-
ző összegű hozzájárulás mellett kü-
lönböző összegűek a nyugdíjak. „Az új 
törvény négymillió embernek biztosít 
méltányosságot” – fogalmazott Raluca 
Turcan. Leszögezte egyúttal: az álla-

mi nyugdíjrendszerből fi nanszírozott 
nyugdíjak esetében egyetlen juttatás 
sem lesz kisebb a jelenlegi szintnél.

A miniszter kitért ugyanakkor arra 
is, hogy mindazoknak a személyeknek 
az esetében, akik ennek a folyamatnak 
a lezárultáig vonulnak nyugdíjba, a je-
lenleg hatályos törvény alapján fogják 
kiszámolni a juttatását.

Turcan csütörtöki sajtótájékoztató-
ján bejelentette azt is, hogy az általa 
vezetett tárca olyan jogszabályjavas-
latot készít elő, ami lehetőséget adna 
arra, hogy aki a jelenlegi nyugdíjkor-
határ után is dolgozni szeretne, megte-
hesse ezt 70 éves koráig. Hangsúlyoz-
ta, azoknak a közalkalmazottaknak, 
akik a munka mezején szeretnének 
maradni, biztosítják ezt a lehetőséget 
70 éves korukig, ám nem halmozhat-
ják a fi zetést a nyugdíjjal.

Raluca Turcan ugyanakkor csütör-
tök esti televíziós nyilatkozatában ar-
ról beszélt, hogy február elseje után 

20 százalékkal magasabb összegű 
gyermeknevelési támogatást kapnak 
a 18 évesnél fi atalabbak. „A 20 szá-
zalékkal megemelt pótlék február el-
seje után, vagyis a jövő héttől fut be” 
– fogalmazott a tárcavezető a román 

közszolgálati televízió (TVR) műsorá-
ban. Azt azonban egyelőre nem tudta 
megmondani, hogy mikor várható a 
következő 20 százalékos emelés. „Az 
emelési menetrendről van egy törvény 
a döntéshozók előtt, és meglátjuk 
majd a parlamentben, hogy megma-
rad-e a második 20 százalékos emelés” 
– jelentette ki Raluca Turcan, megje-
gyezve, júliusban vagy augusztusban 
kerülhet sor a családi pótlék újabb 
emelésére.

Mint ismeretes, jelenleg a 0–2 éves 
gyerekek, illetve a 18 évesnél fi atalabb 
fogyatékkal élők 369 lejt, a 2–18 évesek 
185 lejt kapnak. Raluca Turcan decem-
ber végi Facebook-posztjában azt írta, 
hogy a meghatározott menetrend ér-
telmében 2021. január elsejétől a legki-
sebbek és a fogyatékkal élő kiskorúak 
427 lejt, a 2–18 évesek 214 lejt fognak 
kapni havonta.

Újraszámolják a nyugdíjakat, emelkedik a „gyerekpénz”

 » Leszögez-
te egyúttal: az 
állami nyug-
díjrendszerből 
fi nanszírozott 
nyugdíjak ese-
tében egyetlen 
juttatás sem lesz 
kisebb a jelenle-
gi szintnél. 

Közel 10 százalékos defi cittel zárta a tavalyi évet a román gazdaság

101,92 milliárd lejes defi cittel zárt a román költségvetés decemberben, ami a hazai össztermék (GDP) 9,79 százaléká-
nak felel meg. A gazdaság fellendítése érdekében hozott beruházási költségek, adókedvezmények és a járvány elleni 
védekezés költségei 46,31 milliárd lejt tettek ki, ez a GDP 4,45 százaléka – közölte a bukaresti pénzügyminisztérium. 
A tavalyi év első tizenegy hónapja után GDP-arányosan 8 százalékon (84,05 milliárd lej) állt az állami költségvetés hiá-
nya, míg 2019 végén a GDP 4,6 százalékának megfelelő 48,3 milliárd lejt tett ki a defi cit. A minisztérium szerint a hiány-
hoz hozzájárult, hogy a járvány miatt a március és december közötti időszakban elmaradtak a bevételek a várt szinttől, 
főleg bizonyos adókifi zetési kötelezettségek halasztása és a különféle adókedvezmények miatt. Ugyanakkor a beru-
házási költségek 9,5 milliárd lejjel emelkedtek a korábbi évhez képest, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel járó 
rendkívüli kiadások pedig 15,07 milliárd lejt összesítettek – magyarázza a szaktárca. A tavalyi év folyamán a költségve-
tési bevételek 322,52 milliárd lejre rúgtak – ez 0,4 százalékkal több az elmúlt év ugyanezen időszakában jegyzettnél –, 
a kiadások pedig 424,43 milliárd lejt összesítettek, ami 14,8 százalékos növekedést jelent 2019-hez mérten.

Számolgatnak. Ötmillió nyugdíj átvizsgálását ígéri Raluca Turcan munkaügyi miniszter




