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Elrajtolt az Erdélyi 
Vállalkozói Iskola
Három helyszínen szerveznek négy 
hétvégés képzést fi atal vállalkozók 
számára: pénteken vette kezdetét 
a Romániai Magyar Közgazdász 
Társaság (RMKT), a Hargita 
Business Center és a Műhely – 
L’atelier Egyesület partnerségében 
megvalósuló Erdélyi Vállalkozói 
Iskola. A program iránt jelentős 
volt az érdeklődés, az ötven je-
lentkezőből 18 résztvevőt válasz-
tottak ki. Szakács-Paál István, a 
székelyudvarhelyi inkubátorház 
vezetője közölte, a képzéssorozat 
résztvevőinek zöme saját terméket 
forgalmaz vagy a vállalkozásuk 
szolgáltatásalapú, de akad köztük, 
aki az IT-szektorban dolgozik, vagy 
kereskedelemmel foglalkozik. Az 
Erdélyi Vállalkozói Iskola kere-
tében Erdély valamennyi régiója 
képviselteti magát, a résztvevők 
egyebek mellett Székelyudvar-
helyről, Csíkszeredából, Sepsi-
szentgyörgyről, Nyárádszeredáról, 
Marosvásárhelyről, Kolozsvárról 
jelentkeztek. Gyerkó László, az 
RMKT elnöke kifejtette: a szakmai 
szervezet számára kiemelten fontos 
a gazdasági képzés, ezért a lehető 
legtapasztaltabb oktatókat biztosí-
tották a vállalkozói iskolához.

Ötvenezer lejes fi zetés, 
39 ezer lejes meganyugdíj
Vannak olyan alkalmazottak a 
közszférában, akiknek a havi 
jövedelme eléri az 50 ezer lejt – 
közölte Raluca Turcan munkaügyi 
miniszter. Szerinte az összegben az 
alapfi zetés mellett pótlékok is van-
nak, amelyek akár a bér 80 százalé-
kára is rúghatnak „Vannak 50 000 
lejes havi nettó jövedelmek is. Nem 
akarok intézményeket mondani, 
mert aztán ellenkezésre ébredünk, 
amikor ki akarunk dolgozni egy 
bérezési törvényt” – jelentette ki a 
tárcavezető. Hozzátette: „köztisz-
teletnek örvendő szakma” képvi-
selőiről van szó. Turcan közölte, 
vannak óriási nyugdíjak az állami 
nyugdíjrendszerben is, ebben az 
esetben is volt közalkalmazottakról 
van szó. A legnagyobb öregségi 
juttatás eléri a 39 ezer lejt, az erre 
jogosult a befi zetett hozzájárulások 
alapján kapja a jelentős összeget 
minden hónapban.

Csökkent a román járműgyártás
Romániában az idei első két 
hónapban 15,29 százalékkal 
csökkent a járműgyártás a tavalyi 
év azonos időszakához mérten – 
közölte a hazai autógyártók egye-
sülete. Januárban és februárban 
összesen 77 803 autót gyártott 
a francia Renault tulajdonában 
levő Dacia és az amerikai Ford a 
romániai üzemeiben. A Dacia 39 
988 járművet szerelt össze, a Ford 
37 815-öt. Februárban a jármű-
gyártás 18 százalékkal esett visz-
sza a tavalyi második hónaphoz 
mérten, a két gyártó 39 372 autót 
állított elő. Februárban a Dacia 
alig ezerrel több autót gyártott, 
mint a Ford, hiszen az előbbi 20 
179 járművet szerelt össze, míg a 
Ford 19 093-at. Tavaly 10,67 szá-
zalékkal csökkent a járműgyártás, 
a Dacia és a Ford összesen 438 107 
járművet szerelt össze romániai 
üzemeiben.

A KARANTÉNMENTES MAGYARORSZÁGI BELÉPÉST IS BIZTOSÍTHATJA A VAKCINAIGAZOLÁS

Utazási előnyt biztosít az oltottság

Nyaralási kilátások. Görögország tárt karokkal várja a beoltott vagy letesztelt külföldi turistákat

Heteken belül, de legkésőbb 
májusig utazási szempontból 
is felértékelődhet a korona-
vírus elleni oltás, illetve a 
vakcinát igazoló dokumen-
tum – értesüléseink szerint 
Magyarország esetében is. Az 
európai vakcinaútlevél beve-
zetéséig – több más ország-
hoz hasonlóan – Romániában 
is igazolványt bocsátanak ki 
mindazok számára, akik már 
megkapták az oltást, és utaz-
ni szeretnének. 
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K ülföldi nyaralásunkat is alap-
vetően befolyásolhatja a koro-
navírus elleni vakcina, mivel 

minden jel szerint az oltásról szóló 
igazolvány lesz az egyetlen olyan do-
kumentum, amely anélkül biztosítja 
az akadálymentes utazást, hogy 
mélyen a zsebünkbe nyúljunk 
PCR-tesztek vagy ellenanyag-vizs-
gálatok miatt. Lapunk információi 
szerint Magyarország heteken be-
lül dönthet arról, hogy elfogadja 
az oltásról szóló igazolást a köny-
nyített, karanténmentes határátlé-
pés céljából. Egyelőre még nem ez 
a helyzet. A hatályos kormányren-
delet értelmében csak az utazhat 
korlátozás nélkül Magyarországra 
– állampolgárságára való tekintet 
nélkül –, aki a határátlépés során 
hitelt érdemlően igazolja, hogy a 
beutazást megelőző hat hónapon 
belül átesett a Covid–19-betegsé-
gen. Magyaroszágon egyébként 
már van úgynevezett védettségi 
igazolvány, amelyet azok a magyar 
állampolgárok kaphatnak, akik 
megkapták a védőoltást, vagy iga-
zoltan átestek a koronavírus-fer-
tőzésen; egyelőre azonban nem 
született arról, mire jogosít fel a 
tanúsítvány.

Görögországba csalogatják 
a romániai turistát
Görögország, a romániaiak egyik 
legkedveltebb nyári úti célja már 
konkrét lépéseket tett az ország-
ba látogatók érdekében. Harisz 
Theoharisz görög idegenforgalmi 
miniszter pénteken Claudiu Nă-
sui román gazdasági és turisztikai 
miniszterrel tárgyalt Bukarestben. 
Románia különben az első ország, 

amelyet Theoharisz felkeresett a 
2021-es turisztikai szezonra vo-
natkozó protokoll kidolgozása 
óta. A megbeszéléseket követően 
kiderült, Görögországba – ahol 
hivatalosan május 14-től kezdődik 
az idegenforgalmi szezon – azok 
léphetnek be, akiket már beoltot-
tak a koronavírus ellen, akik ellen-
anyagteszttel bizonyítják, hogy 
átestek a betegségen, vagy akik 
friss negatív Covid-teszttel ren-
delkeznek. A tíz év alatti gyerekek 
esetében nincs szükség tesztre. 
Năsui elmondta, az európai vak-
cinaútlevél bevezetéséig a buka-
resti hatóságok igazolványt fognak 
kibocsátani mindazok számára, 
akik megkapták már a koronavírus 
elleni vakcinát, és turisztikai céllal 
utazni szeretnének. Erről a román 
kormánynak kell döntést hoznia. 
A gazdasági miniszter szerint más 
országok, köztük Izrael képviselő-
ivel is folytattak már tárgyalásokat 
ezeknek az igazolványoknak a köl-
csönös elismeréséről.

A népszerű tengerpartjával Romá-
niában is vonzónak számító Bulgária 
is várja a turistákat. Mariana Nikolo-
va turisztikai tárcavezető a napok-
ban közölte: május 1-én tervezik 

megnyitni az idei turistaszezont. 
A turisták alapesetben háromféle 
módon léphetnek be az országba: 
az Európai Gyógyszerügynökség 
által jóváhagyott oltással, negatív 
PCR-teszttel vagy antitest-igazolás-
sal, amely bizonyítja, hogy az illető 
átesett a fertőzésen.

„Hozza a formáját” az EU
Lapunk megkérdezte Ciprus és 
Olaszország bukaresti nagykö-
vetségét, terveznek-e a görög-
höz hasonló eljárást biztosítani 
a nyaralások idejére. Mindkét 
külképviselettől azt a választ 
kaptuk, hogy egyelőre nincs erre 
vonatkozó hivatalos határozat, 
az olasz nagykövetség illetékese 
ugyanakkor hozzátette: májusig 
döntés várható az ügyben. Azok 
az európai uniós tagállamok, 
amelyek számára a turizmus 
kiemelt gazdasági ágazatnak 
számít, már jó ideje sürgetik a 
brüsszeli döntéshozóktól egy-
fajta zöldútlevél bevezetését, 
amely – egyebek mellett – nem 
kényszeríti karanténkötelezett-
ségre a nyári szezonban a be-
oltottakat. Az EU ugyanakkor 
ezúttal is „hozza a formáját”, a 
különböző fórumokon ideoló-
giai, filozófiai vita várható az 
egyesek által diszkriminatívnak 
tartott lépésről, ami nyilvánvaló-
an késleltetni fogja a döntést. Az 
Európai Bizottság javaslata sze-
rint a dokumentum tartalmazni 
fogja, hogy a tulajdonosát beol-
tották-e már a koronavírus ellen, 
vagy hogy kigyógyult-e belőle, 
illetve rendelkezik-e negatív 
teszttel. Az ingyenes, QR-kóddal 
ellátott igazolványt minden tag-
állam nyelvén kiállítják, angol 
változata is lesz, és az EU terüle-
tén mindenhol érvényes lesz.

 » Azok az uni-
ós tagállamok, 
amelyek szá-
mára a turizmus 
kiemelt gazda-
sági ágazatnak 
számít, már jó 
ideje sürgetik a 
brüsszeli dön-
téshozóktól egy-
fajta zöldútlevél 
bevezetését, 
amely – egyebek 
mellett – nem 
kényszeríti 
karanténkötele-
zettségre a nyári 
szezonban a 
beoltottakat.
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Üdülési utalvány járhat Görögországban a PCR-teszt ellentételezéseként

Bukarestben tárgyalt a hétvégén Grigoriosz Tassziosz, a görögországi szállodaipari szövetség 
elnöke is, aki szerint ebben az évben mintegy 700 ezer vendéget várnak Romániából a görög-
országi szállásadók. Ez a fele a pandémiát megelőző évben, 2019-ben Görögországban nya-
ralt román állampolgárok számának, míg 2020-ban mintegy 300 ezren töltötték vakációjukat 
a balkán országban. Tassziosz elmondta azt is, tárgyalásokba bocsátkoznak a görögországi 
szállodákkal annak érdekében, hogy lehetőség szerint fedezzék a – Romániában 50 euró kö-
rüli – PCR-tesztek árának a felét. Hozzátette, a tesztek ellenértékét nem készpénzben kapnák 
vissza a romániai turisták, hanem szolgáltatások – ebédjegyek, kirándulási utalványok – for-
májában. Görögországban jelenleg még szigorú járványügyi korlátozások vannak érvényben 
azokban a térségekben, ahol magas a fertőzöttek száma. Athénban és más piros besorolású 
fertőzöttebb övezetekben március 22-ig fenntartják a korlátozásokat, csak a létfontosságú 
termékeket árusító üzletek tarthatnak nyitva, és március 29-éig zárva maradnak az iskolák.




