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Folytatódik ebben az év-
ben a roncsautóprogram, 
a régi autók újra váltását, 
és ezáltal a légszennyezés 
csökkentését célzó program 
költségvetése minimum a 
tavalyival megegyező lesz 
Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter szerint.

 » KRÓNIKA

I dén is folytatódik a kormány ron-
csautóprogramja, a régi autók 
újra váltását, ezáltal a légszeny-

nyezés csökkentését célzó program 
költségvetése minimum a tavalyival 
megegyező lesz Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter szerint.

„Legalább a tavalyi költségve-
tés összegével és autószáméval 
megyünk tovább. Erőforrásokat 
keresünk, hogy tudjuk bővíteni a 
programot. A helyi önkormány-
zatok segítségére kell sietnünk 
elektromos tömegközlekedési esz-
közökkel” – jelentette ki a környe-
zetvédelmi tárca vezetője a román 
közszolgálati televízió (TVR) szerda 
esti műsorában.

Újságírói kérdésre jelezte ugyan-
akkor, hogy a háztartási gépek 
roncsprogramja is egészen bizto-
san folytatódik idén. „Tavaly kész 
katasztrófa volt, a számítógépes 
program felmondta a szolgálatot. 
Egy rég kifejlesztett programról 
van szó, amit anélkül kezdtek hasz-
nálni, hogy ellenőrizték volna, va-
lószínűleg senki sem számított az 

igénylések lavinájára, a túlterhelés 
miatt pedig megadta magát” – idé-
zi Tánczos Barna nyilatkozatát a 
News.ro hírügynökség.

A tárcavezető megjegyezte, a 
szoft ot azóta ellenőrizték, a minisz-
térium élvezi a Különleges Távköz-
lési Szolgálat (STS) támogatását, a 
háztartási gépek programja pedig 
megkezdődik, amint előirányozzák 
a költségvetést.

Tánczos amúgy decemberben, 
amikor átvette környezetvédelmi 

ELEKTROMOS TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK VÁSÁRLÁSÁBAN SEGÍTENÉ AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRCA

Roncsprogram autóknak és háztartási gépeknek

Lesz folytatás. Idén is támogatja az állam a régi autójuk helyett új gépkocsit vásárlókat

Nagyfokú elégedettség. A romániai lakosság alig hatoda panaszkodik a villanyáram-szolgáltatójára
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miniszteri mandátumát, még jó-
val derűlátóbb volt, azt mondta, 
már januárban újraindulhat a 
háztartási gépek roncsprogram-
ja. „A program sajnos bal lábbal 
indult. A számítógépes rendszer 
biztonsága érdekében ezekben a 
napokban még nem indíthatjuk 
el, majd csak januárban, amikor 
meglesz az AFM költségvetése is. 
Biztosaknak kell lennünk afelől, 
hogy a rendszer biztonságos” – fo-
galmazott a tavalyi év végén.

 » „Legalább 
a tavalyi költ-
ségvetés ösz-
szegeivel és 
autószámaival 
megyünk tovább. 
Erőforrásokat 
keresünk, hogy 
tudjuk bővíteni a 
programot” – je-
lentette ki a kör-
nyezetvédelmi 
tárca vezetője.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A romániai lakosság 80,4 száza-
léka elégedett jelenlegi áram-

szolgáltatójával, az elégedetlenke-
dők aránya pedig mindössze 16,3 
százalékra rúg – derül ki az INSCOP 
Research által végzett felmérésből. 
A közvélemény-kutatásokat készí-
tő társaság vezérigazgatója, Remus 
Ştefureac szerint ez az adat arra is 
utalhat, hogy az emberek nem isme-
rik az energiapiac árliberalizációja 
nyomán kínálkozó alternatívákat. 
„Ezek a számok tükrözhetik a való-
ságot, lehet, hogy valóban elégedett 
a lakosság, azonban azt is jelenthe-
tik, hogy az emberek nem ismerik 
az alternatívákat. Ha a lakosságban 
fel sem merül, hogy lecserélhetné 
szolgáltatóját, ahogyan azt más szol-
gáltatások esetében is megteszi, ter-
mészetes, hogy nem készít minőségi 
felmérést az aktuális szolgáltatóról” 
– idézte a szakembert az Agerpres 
hírügynökség.

 A válaszadók 35,9 százaléka 
amúgy azt mondta, elegendő infor-
mációval rendelkezik a szolgáltató-
váltásról, 59,9 százalék nem rendel-
kezik elegendő információval, 4,2 
százalék pedig nem tudott vagy nem 

akart válaszolni a kérdésre. A vezér-
igazgató szerint meglepő módon a 
Bukarestben és a nagyvárosokban 
élők kevésbé tájékozottaknak val-
lották magukat a témában, míg a 

közepes és kisvárosokban élők tájé-
kozottabbak.

 A megkérdezettek 23,8 százaléka 
szerint ugyanakkor jó irányba ha-
lad a romániai energiaszektor, 40,1 

százalék pedig ennek az ellenkezőjét 
vallja. A válaszadók 69 százaléka véli 
úgy, hogy az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) nem tett 
eleget a lakosságnak az energiapiac 
árliberalizációjáról való tájékozta-
tása terén, 26 százalék elégedett az 
ANRE tevékenységével. Ugyanakkor 
58,4 százalék csekély vagy nagyon 
csekély bizalommal viszonyul az AN-
RE-hez, 24,9 százalék bízik vagy na-
gyon bízik a hatóságban, 12 százalék 
pedig nem ismeri az intézményt. Az 
energiaügyi minisztériumban a meg-
kérdezettek 60,4 százaléka kevéssé 
bízik, 27 százalék bízik, vagy nagyon 
bízik, 8,7 százalék nem ismeri az in-
tézményt.

 A fogyasztóvédelmi hatósághoz 
eközben a válaszadók 60 százalé-
ka csekély vagy nagyon csekély bi-
zalommal viszonyul, 33 százalék 
megbízik benne, 3,7 százalék nem 
ismeri. A Versenytanácsot 19,2 szá-
zalék tartja bizalomra méltónak, 
57 százalék kevéssé bízik meg ben-
ne, 23,9 százalék nem ismeri az in-
tézményt.

 A közvélemény-kutatás 2021. feb-
ruár 8-a és 17-e között készült ezer, 
18 éven felüli személy bevonásával. 
A hibahatár +/–3,1 százalék.

Tájékozatlanságra is utalhat a nagyfokú elégedettség
 » 58,4 száza-

lék csekély vagy 
nagyon csekély 
bizalommal viszo-
nyul az ANRE-hez.

Sepsiszentgyörgyön felvásárolják a régi járműveket

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat felvásárolja a legalább tíz éve Sep-
siszentgyörgyön beíratott és nem használt autókat. Az Értéket adunk a 
roncsautódnak! elnevezésű program célja, hogy csökkenjen a szennyező 
autók száma, és fi atalodjon az autópark a városban, ezért az önkormány-
zat 3 000 lejt kínál a régi autókért. A programban azok a magán- és jogi 
személyek vehetnek részt, akik megszabadulnának a régi, nem használt 
gépjárműveiktől, de nem akarnak, vagy nincs lehetőségük arra, hogy 
újat vásároljanak, így az országos roncsautóprogramban sem fognak 
részt venni. A feltételek között szerepel, hogy az autó legalább tíz éve 
Sepsiszentgyörgyön kell legyen bejegyezve, legalább három éve a sepsi-
szentgyörgyi lakhelyű személy tulajdonában kell hogy legyen, kinek nem 
lehet tartozása az önkormányzat felé, és vállalnia kell, hogy a következő 
három évben nem vásárol ötévesnél régebbi autót. Ellenkező esetben 
vissza kell térítenie a program keretében kapott összeget. A többéves 
programra a kérelmeket április 1-jétől lehet leadni, miután elfogadják a 
helyi költségvetést. Idén egymillió lejt különítenek el erre a célra,  ami 
333 személygépkocsi felvásárlását teszi lehetővé. Sepsiszentgyörgyön je-
lenleg körülbelül 22 000 autó van forgalomba íratva, ezeknek több mint 
fele tíz évnél idősebb.




