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Alig érkeztek külföldi 
turisták tavaly Romániába
Tavaly 51,6 százalékkal, 14,444 
millióra csökkent a romániai ke-
reskedelmi szálláshelyeken töltött 
vendégéjszakák száma a 2019-es 
évhez mérten – közölte tegnap 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS).  A belföldi vendégek ebből 
13,448 millió vendégéjszakát 
töltöttek, ami 45,3 százalékos visz-
szaesésnek felel meg. A külföldi-
ek által eltöltött vendégéjszakák 
száma 81,1 százalékkal, 995 
ezerre csökkent. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkezett turis-
ták száma is 52,3 százalékkal, 
6,335 millióra apadt, ebből 5,882 
milliót a belföldi vendégek tettek 
ki, akiknek száma 44,5 százalék-
kal csökkent 2019-hez mérten. A 
külföldi vendégek száma 83 szá-
zalékkal, 453 ezerre zsugorodott. 
A legtöbben Németországból (57 
ezer), Olaszországból (40 ezer) 
és Franciaországból (30 ezer) 
érkeztek, Magyarország a hetedik 
helyen áll 18 600 vendéggel. A 
kereskedelmi szálláshelyek ki-
használtsága 22,9 százalékos volt, 
ami 11,3 százalékponttal maradt 
el a tavalyelőtti adattól. 2019-
ben 29,870 millió éjszakát töltött 
13,268 millió vendég a szálláshe-
lyeken. Ebből 2,671 millió volt a 
külföldi, ők 5,267 millió vendégéj-
szakát töltöttek.
 
A legtöbben saját 
autóval közlekednek
A Covid–19-járvány kezdete óta a 
járművezetők 65 százaléka lénye-
gesen kevesebbszer használja a 
tömegközlekedést, a megkérdezet-
tek 76 százaléka inkább saját sze-
mélygépkocsival utazik – közölte 
tegnap a LeasePlan fl ottakezelő az 
Ipsos kutatóintézet bevonásával 22 
országban – köztük Romániában 
– készített legújabb éves tanulmá-
nyára hivatkozva. A közleményben 
kiemelték: a megkérdezettek fele 
komolyabban veszi a globális 
éghajlatváltozás hatásait, ezért 
szívesen váltana zéró emissziós 
járműre, hogy csökkentse saját 
szén-dioxid-kibocsátását a jobb 
levegőminőség érdekében. A nem-
zetközi felmérés arra is rámutatott: 
tavaly 416 vizsgált város közül 318-
ban csökkent jelentősen az autófor-
galom a 2019-es adatokhoz képest; 
a legnagyobb visszaesés áprilisban 
volt tapasztalható. A felmérésből az 
is kiderül, hogy pandémia kezdete 
óta a megkérdezettek szívesebben 
vásárolnak online, a válaszadók 47 
százaléka a nem alapvető terméke-
ket házhoz szállítással rendeli meg. 
Mindez növeli a hagyományos és 
az elektromos meghajtású kisha-
szongépjárművek (LCV és eLCV) 
iránti keresletet – tették hozzá a 
közlemény szerzői, utalva arra, 
hogy a kutatásban részt vevők 
közel fele aggódik a kiszállítást 
végző járművek forgalomnövelő és 
légszennyező hatása miatt.  

 1 euró                           4,8713
1 dollár                        4,0532
 1 svájci frank              4,5075
1 font sterling            5,5277
100 forint                    1,3690

Valutaváltó

AZ ILLETÉKESEK AZT ÍGÉRIK, KIIGAZÍTJÁK A JANUÁR 20. ELŐTT KIÁLLÍTOTT EGYENLEGEKET

Nem kell megijedni a villanyszámlától?

Megkéstek a rendelettel. Akad, akinek már a januári áramfogyasztásért is többet kell fi zetni

Az energiaár-szabályozó ható-
ság, illetve az energiaszolgál-
tató vállalatok egyesületének 
tegnapi ígéretei szerint nem kell 
aggódniuk azoknak, akiknek 
még január 20-a előtt kiállítot-
ták a villanyszámlájukat, ezért 
a decemberinél jóval magasabb 
összeg szerepel rajta, febru-
árban ugyanis kiigazítják az 
ANRE rendelete alapján.

 » KRÓNIKA

A lakosság az egyetemes szol-
gáltatási árat fi zeti a janu-
árban felhasznált villany-

áramért, majd utólag a szolgáltató 
kiigazítja a számlát – nyilatkozták 
tegnap az Agerpres hírügynökség-
nek az energetikai ágazathoz közel 
álló források. Ez azért van így, mert 
az Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) 2021/5-ös számú 
rendelete – amely kimondja, hogy 
az energiát az adott térségben mű-
ködő szolgáltató legalacsonyabb 
árajánlatának megfelelő árban 
számlázzák ki – csak a számlázá-
si időszak után lépett hatályba. Az 
információt az ANRE képviselői is 
megerősítették a hírügynökségnek.

„Ez csupán a január 20-a előtt 
kiállított számlákra érvényes, és 
ezeket a számlákat februárban 
kiigazíthatják. Az 5-ös számú ren-
delet hatálybalépése, azaz január 
20-a után kiállított számláknak 
már tükrözniük kell a szolgáltató 
által vállalt kedvezményes árakat” 
– mondták az ANRE képviselői. Az 
ezt követően kiadott számlákon 
a szolgáltatónak egyaránt fel kell 
tüntetnie az egyetemes szolgálta-
tási árat, valamint az általa biztosí-
tott kedvezményes árat is.

Silvia Vlăsceanu, az energiaszol-
gáltató vállalatok egyesületének 

(ACUE) vezérigazgatója rámuta-
tott, hogy a több millió ügyfélnek 
nem ugyanazon a napon állítják 
ki a számlákat, és a január 20-áig 
kiállított számlákon a decemberi 
fogyasztás egy része is megjelenik, 
még a szabályozott áron, valamint 
a január elején felhasznált villa-
mosenergia értéke is, egyetemes 
szolgáltatási áron. Hozzátette, 
a kedvezményes ár a következő 
számlákon jelenik majd meg, a ja-
nuári számlát pedig kiigazítják a 
szolgáltatók. Erre – mint ismeretes 
– azért van szükség, mivel az egye-
temes szolgáltatások árai jóval 
magasabbak, mint a 2020. decem-
ber 31-éig érvényes, az ANRE által 
szabályozott árak.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, január elsejétől libera-
lizálták a romániai energiapiacot, 
így a lakossági fogyasztók ezentúl 
már nem az ANRE által megsza-
bott, hanem a piaci verseny által 

kialakított árat fizetik a felhasz-
nált villanyáramért. Annak a 
hatmillió fogyasztónak  viszont, 
aki nem kötött a versenypiacon 
új szerződést, és továbbra is az 
egyetemes szolgáltatási rend-
szerben maradt, január elsejétől 
13–26 százalékkal nagyobb vil-
lanyszámlára kellene számíta-
nia. Az ANRE 2021/5-ös, a Hiva-
talos Közlönyben január 20-án 
megjelent rendelete értelmében 
azok a háztartási fogyasztók, 
akik nem módosítottak még a 
szerződésükön, a jelenlegi szol-
gáltatójuk által ajánlott legala-
csonyabb árat fogják az energiá-
ért fizetni, és sokkal egyszerűbb 
eljárás keretében változtathat-
nak majd a szerződési feltéte-
leken. A háztartási fogyasztók-
nak 2021. június elsejéig még az 
árajánlatában szereplő legala-
csonyabb árat fogja számlázni a 
szolgáltatójuk.

 » A kedvezmé-
nyes ár a követ-
kező számlákon 
jelenik majd 
meg, a januári 
számlát pedig 
kiigazítják a 
szolgáltatók, 
magyarázta az 
energiaszolgál-
tató vállalatok 
egyesületének 
(ACUE) vezér-
igazgatója. 
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 » BÁLINT ESZTER

Meghatározott időre felfüggesztik 
a hatóságok azoknak a cégek-

nek a tevékenységét, amelyek nem 
tartják be a koronavírus-járvány ter-
jedésének megfékezése érdekében 
bevezetett korlátozásokat – jelentet-
te be a tegnapi kormányülés végén 
Florin Cîțu miniszterelnök. Meg-
jegyezte, elsősorban vendéglőkről 
és klubokról van szó, amelyeknél a 
mostanáig kirótt bírságok nem bizo-
nyultak hatásosnak.

A kormányfő beszámolója sze-
rint az országos katasztrófavédelmi 
operatív törzs (CNSU) tett javaslatot 
egy jogszabálytervezetre, amely az 
óvintézkedésekre fittyet hányó cé-
gek tevékenységének felfüggeszté-
sét célozza. „Nagyon sok olyan ke-
reskedelmi egység van, amely nem 
tartja be ezeket a korlátozásokat. 
Felfüggesztjük a tevékenységüket. 
A bírságok nem hatásosak” – fo-

galmazott a miniszterelnök. Arra 
a kérdésre, hogy azokról a vendég-
lőkről és klubokról van-e szó, ame-
lyek nem függesztették fel működé-
süket, Cîțu igennel válaszolt. Mint 
mondta, az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a bírság nem 
elég, „módosítani kell a játéksza-
bályokat”. Jelezte: a bírságok ösz-
szegét nem kívánják megemelni, 
ha már amúgy sem bizonyultak ha-
tékonynak.

Amikor arról faggatták, hogy 
mekkora időszakra függeszthetik 
fel a kereskedelmi egységek tevé-
kenységét, a kormányfő közölte, ő 
maga legalább kéthetes szünetet 
rendelne el. „Ez csak az én javas-
latom, a CNSU javasolta a jogsza-
bálytervezetet, én pedig kezdetnek 
kéthetes időszakot javasolok” – fej-
tette ki. Arra a kérdésre, hogy cél-
keresztbe kerülnek-e a templomok 
is, amelyek között szintén akadt 
olyan, amely nem tartotta be az 

óvintézkedéseket, Cîțu azt mondta, 
a javaslat csak kereskedelmi egysé-
gekre vonatkozik.

Bezárhatják a korlátozásokra fi ttyet hányó klubokat

Levágná a kormány a pótlékokat

A közalkalmazottak különböző pótlékainak a megszün-
tetését, valamint a CEC Banknál és az EximBanknál 
dolgozók fi zetésének csökkentését tervezi a kormány 
– vetítette előre a tegnapi kormányülés végén Florin 
Cîțu miniszterelnök. „Olyan pótlékokat fedeztem fel, 
amelyek meglétéről nem is volt tudomásom. A legfon-
tosabb módosítás, hogy kapcsolatot kell teremteni a 
teljesítmény és a jövedelem között. Ma hallomásra 
adják a pótlékokat. Teljesítményalapú kritériumokat 
fogunk bevezetni” – szögezte le a kormányfő. Jelezte: 
egyebek mellett több olyan pótlék levágást tervezik, 
amelyeket az ártalmas munkakörülmények miatt 
nyújtanak. „Az ártalmas munkakörülmények olyasmik, 
amit mi mindennap csinálunk, például számítógépen 
dolgozni. El fognak tűnni. Idén korlátozással indítunk, 
jövőre leülepednek a dolgok. A személyzeti kiadások 
megkétszereződtek. Biztos alapokra kell helyeznünk 
Románia gazdaságát” – fogalmazott a miniszterelnök.




