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Csődeljárás a marosvásárhelyi
városháza cége ellen
Jóváhagyta a marosvásárhelyi 
képviselő-testület az egyszerű-
sített csődeljárás megindítását 
az önkormányzat egyik cége, a 
Közigazgatás és Turizmus Kft . 
esetében, mivel a cég 5 millió 
lejes adósságot halmozott fel, 
ám nem valószínű, hogy ezt be 
tudják hajtani. Többségi részvé-
nyesként a városháza átadta saját 
cégének több ingatlan működte-
tését, ezek többnyire vendéglá-
tóipari egységek, de köztük volt 
a Mihai Eminescu Ifj úsági Ház 
konferenciaterme és az épületben 
működő szálloda is. Az átvilágí-
tás során kiderült például, hogy 5 
millió lejes adósságot halmozott 
fel a társaság, az összeg több 
mint felét az egyik nagyáruházzal 
szemben. Ezen a cégen keresztül 
rendelték és vásárolták meg az 
idős személyeknek biztosított 
élelmiszercsomagokat, csakhogy 
a leszállított termékekért a város 
cége nem fi zetett. A végrehajtó 
máris megpróbálja behajtani a 
3,5 millió lejes adósságot, többek 
között zárolta a cég volt igazga-
tójának számláit is. A jelentés 
szerint semmi esély nincs a cég 
átszervezésére, nyereségessé té-
telére, ezért kérik, hogy a bíróság 
indítsa el az általános fi zetéskép-
telenségi eljárást. Arról még nem 
született döntés, mi lesz a sorsa a 
továbbiakban a Mihai Eminescu 
Ifj úsági Háznak és szállodának, 
a somostetői Erdei Házikónak, a 
várban levő étteremnek vagy a 
víkendtelepi vendégháznak.
 
Újra jegyezhetők a lakossági
Tezaur-államkötvények
Ismét jegyezhetők mától a Tezaur 
program keretében kibocsátott 
lakossági állampapírok – közölte 
a román pénzügyminisztérium. Az 
1, 3 és 5 éves futamidejű értékpa-
pírokat 3, 3,30, illetve 3,75 százalé-
kos kamattal jegyzik. A szaktárca 
hangsúlyozza, az állampapírok 
előnyös alternatívát kínálnak a 
megtakarításra, ez esetben ugyan-
is a kamatjövedelem adómentes. 
Az állampapírokat hétfőtől február 
24-éig lehet jegyezni a kincstár 
helyi fi ókjaiban, továbbá február 
22-éig a vidéki, február 23-áig 
pedig a városi postahivatalokban. 
A kötvényeket a 18. életévüket 
betöltött személyek jegyezhetik. 
Az anyagtalanított formájú, 1 lej 
névértékű kötvényekre évente 
kiszámított kamatot a kibocsátási 
tájékoztatóban rögzített formában 
fi zetik. A kötvények átadhatók, 
idő előtt visszavásárolhatók, és a 
tulajdonos esetleges elhalálozása 
esetén örökölhetők.

BANKOKON, LÉGI- ÉS TENGERI KIKÖTŐN KÍVÜL A LEGNAGYOBB ENERGIATERMELŐT IS TŐZSDÉRE VINNÉK

Feloldják a privatizációs stopot

Aranytojást tojó tyúk. A Hidroelectrica értékét több mint 23 milliárd lejre becsülik

Szabaddá válhat az út a románi-
ai állami vállalatok részvénye-
inek értékesítése előtt, miután 
a kormány hatálytalanította a 
kétéves privatizációs stopról 
szóló törvényt. Leginkább az 
aranytojást tojó tyúknak szá-
mító Hidroelectrica villamose-
nergia-termelő tőzsdére vitelét 
övezi várakozás.
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H atályon kívül helyezte a bu-
karesti kormány azt a jogsza-
bályt, amely kétéves időszak-

ra megtiltotta az állami vállalatok 
magánosítását. A törvény – ame-
lyet tavaly júniusban fogadott el a 
parlamentben az akkor még a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) vezette 

baloldali többség – kimondta, hogy 
nem lehet eladni állami vállalatok 
és bankok részvényeit, függetlenül 
attól, hogy az állam mekkora ré-
szesedéssel rendelkezik az említett 
társaságokban. Az alkotmánybí-
rósági normakontrollon is átment 
jogszabály a már folyamatban lévő 
privatizációkat is leállította. A tavaly 
kisebbségben kormányzó Nemzeti 
Liberális Pártnak (PNL) csak most, 
a tavaly decemberi választások nyo-
mán összeállt hárompárti koalíció 
révén nyílt lehetősége a rendelkezés 
megakadályozására, de még a par-
lamentben is el kell fogadtatnia a 
moratórium feloldását.

A jobbközép kormány szerint a 
privatizációs stop bizonytalanságot 
keltett a versenyszférában a román 
gazdasággal szemben. Florin Cîțu 
miniszterelnök szerint a visszavonás 
egyértelmű jelzés a külföldi befekte-

tők felé arról, hogy a jelenlegi kor-
mány támogatja a beruházásokat. 
„Ez nem a részvények elidegeníté-
séről szól, hanem a külföldi tőke 
bevonzásáról. Az államnak nincs 
erőforrása arra, hogy az összes 
vállalatot tőkésítse azon a szinten, 
amilyenre igény lenne a fejlődés 
érdekében” – magyarázta a liberá-
lis kormányfő. A privatizációs stop 
feloldása nyomán a román állam 
többek között olyan vállalatok ér-
tékpapírjait viheti a tőzsdére, mint 
a Tarom légitársaság, a bukaresti 
repülőtereket működtető társaság, 
a fekete-tengeri Konstanca kikötő-
je, továbbá a CEC Bank és az Exim 
Bank. A legkapósabb állami válla-
latnak ugyanakkor a Hidroelectri-
ca számít, amely az ország ener-
giaszükségletének 30 százalékát 
fedezi, részvényeinek 80 százaléka 
a román állam, 20 százaléka pedig 
a Proprietatea befektetési alap tu-
lajdonában van. A társaság értékét 
23,5 milliárd lejre becsülik, a tavalyi 
év első kilenc hónapjában 2,8 milli-
árd lejes üzleti forgalom mellett 1,26 
milliárdos nettó profi tot termelt, 4 
százalékkal kevesebbet, mint 2019 
azonos időszakában. Virgil Popes-
cu energiaügyi miniszter közölte, 
az állam minden esetben többségi 
tulajdonos marad a stratégiai érde-
keltségű társaságokban, különösen 
az energetikai ágazatban.

A részvényeladást tiltó törvényt 
elfogadó ellenzéki román szoci-
áldemokraták azzal vádolják a 
Cîțu-kabinetet, hogy „bagóért” 
akarja eladni legjövedelmezőbb 
állami vállalatokat. Marcel Ciola-
cu, az alakulat elnöke szerint Ro-
mániának Németországhoz vagy 
Magyarországhoz hasonlóan véde-
nie kellene stratégiai vállalatait a 
világjárvány okozta válság idején.

 » A kormány-
fő szerint az 
intézkedés nem 
a részvények 
elidegenítésé-
ről szól, hanem 
a külföldi tőke 
bevonzásáról, az 
államnak ugyan-
is nincs erőforrá-
sa arra, hogy az 
összes vállalatot 
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Több mint ezerhektáros területen 
kíván napelemparkot létesíteni egy 

befektetői csoport Arad megyében, a 
magyar–román államhatár szomszéd-
ságában – közölte az Agerpres hírügy-
nökség Arad megye önkormányzatára 
és az érintett települések polgármeste-
reire hivatkozva. Arad megye önkor-
mányzata bejelentette, hogy társadal-
mi vitát szervez az államhatár mellett 
fekvő Ottlaka és Nagypél községek 
érintett területei területrendezési ter-

vének a kidolgozására. A területren-
dezési terv elkészítése előfeltétele az 
építési engedély kibocsátásának.

A megyei tanács tájékoztatása sze-
rint magánbefektető szeretne 1079,37 
hektáron napelemparkot létesíteni 
a területen. Mind Ottlaka, mind pe-
dig Nagypél polgármestere megerő-
sítette a napelempark létesítésének 
szándékát, a befektetőt azonban 
egyik sem kívánta megnevezni. Dan 
Drăgan, Nagypél polgármestere azt 
közölte az Agerpres tudósítójával, 
hogy a több mint 500 millió eurós be-

ruházás a kiszolgáló épületekkel és 
a megépítendő utakkal együtt 1300 
hektárt érintene.

Ottlaka polgármestere, Petru Bătrâ-
nuț elmondta: a tervezett napelempark 
Európa egyik legnagyobb hasonló lé-
tesítménye lesz, ha megépül, és 700 
MW energia előállítására lesz képes. 
Hozzátette: nem nevezheti meg a be-
fektetőket, de azt elmondta, hogy két 
szélerőműparkkal is rendelkeznek. A 
térségi területrendezési terv társadal-
mi vitáját február 23-án délelőtt tartják 
Aradon.

Arad megye: ezerhektáros napelempark létesülhet

 » A több 
mint 500 millió 
eurós beruhá-
zás a kiszolgáló 
épületekkel és 
a megépítendő 
utakkal együtt 
1300 hektárt 
érintene.

Az Európai Unió (EU) országai 
közül Bulgáriában, Magyaror-

szágon és Romániában volt a leg-
alacsonyabb a minimálbér janu-
árban – derül ki az EU statisztikai 
intézete, az Eurostat adataiból. Az 
év elején az EU tíz keleti tagállamá-
ban a minimálbér nem érte el a havi 
700 eurót. Ezek Bulgária (332 euró), 
Magyarország (442), Románia (458), 

Lettország (500), Horvátország (563), 
Csehország (579), Észtország (584), 
Lengyelország (614), Szlovákia (623) 
és Litvánia (642). Öt másik tagállam-
ban, különösen az Unió déli részén, 
a minimálbér havi 700 és nagyjából 
1100 euró között mozog: Görögor-
szág (758 euró), Portugália (776), 
Málta (785), Szlovénia és Spanyol-
ország (1108). Hat EU-tagállamban a 

minimálbér meghaladja a havi 1500 
eurót: Franciaország (1555), Német-
ország (1614), Belgium (1626), Hol-
landia (1685), Írország (1724) és Lu-
xemburg (2202).

Ehhez képest az Egyesült Államok-
ban a szövetségi minimálbér havi 1024 
euró volt 2021 januárjában. Az Unió 21 
tagállamában ugyanakkor a legmaga-
sabb minimálbér 6,6-szor nagyobb, 

mint a legalacsonyabb. Az eltérések 
azonban lényegesen kisebbek lesznek, 
ha kiküszöböljük az árkülönbségek 
hatását. Ebben az esetben a legalacso-
nyabb minimálbér az EU-ban 623 PPS-
től (Purchasing Power Standard, stan-
dard vásárlóerő-paritás) 1668 PPS-ig 
terjed, tehát a legmagasabb minimál-
bér 2,7-szer nagyobb, mint a legalacso-
nyabb. (Krónika)

Továbbra is az utolsók között Románia a minimálbér tekintetében

 » Hat EU-tagál-
lamban a mini-
málbér megha-
ladja a havi 1500 
eurót.




