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HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS IGAZGATÓSÁG
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye
tel.: 0266-311875, 0726-727977, tel./fax: 0266-371732

versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állás betöltésére, meghatáro-
zatlan időre, a Műemlékvédelmi és régészeti részlegen

• tanácsos, 1. osztály, felső szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
• egyetemi alapképzés, záróvizsgával, építészeti szakterületen;
• legkevesebb 7 év szakmai tapasztalat, az állás betöltéséhez szük-
séges szakterületen;
• számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontjai:
• írásbeli: 2021. május 24., 10 óra;
• szóbeli: 2021. május 26., 10 óra.

A versenyvizsga helyszíne: Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság 
székhelye

A beiratkozás szükséges iratokat, a Hargita Megyei Kulturális Igaz-
gatóság székhelyén kell leadni, a hirdetés megjelenésétől (Hivata-
los Közlöny III. részében) számított 20 napon belül, vagyis 2021 ápri-
lis 22. – 2021. május 5. közötti időszakban.

Könyvészetet, valamint bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei 
Kulturális Igazgatóság Humánerőforrás részlegén kaphatnak az ér-
deklődők, személyesen vagy a 0266-311875-ös és a 0726-727977-es 
telefonszámokon.

Bakos László igazgató

H I R D E T É S

 » OLÁH ESZTER

Gyorsforgalmi út épülhet Ko-
lozsvár és Beszterce között 

– Alin Tișe és Radu Moldovan, a 
Kolozs, illetve a Beszterce-Naszód 
Megyei Tanács elnöke egyaránt 
támogatja a beruházást. Vákár Ist-
ván, a Kolozs megyei tanács alel-
nöke szerint igényfelmérés is iga-
zolja az útépítés szükségességét. 

A Kolozs megyei önkormányzat 
sajtóosztálya arról tájékoztatott, 
hogy a két megye képviselő-tes-
tületének elnöke célul tűzte ki 
a Kolozsvár–Beszterce gyorsfor-
galmi út megvalósítását, ennek 
érdekében társulási megállapo-
dás megkötésére készülnek. A 
Kolozs megyei képviselő-testület 
mai ülésén már tárgyal és dönt a 
megállapodás jóváhagyásáról. A 
Kolozsvár–Beszterce gyorsforgal-
mi út Dést is érinti majd, és körül-
belül 90 kilométer hosszú lesz.

Az elfogadásra váró doku-
mentum előírja, hogy a közúti 
infrastruktúrát kezelő országos 
társaságnak (CNAIR) minden 

szükséges támogatást meg kell 
adni ahhoz, hogy megszervezze 
és lefolytassa a megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítésére 
irányuló közbeszerzési eljárást. 
A megállapodást ugyanakkor 
felhasználhatják különböző fi -
nanszírozási projektekre való pá-
lyázáshoz. „A két megye lakosai, 
de az átutazók számára is kiemel-
kedően fontos beruházás sikeres 
megvalósítása érdekében a két 
megyei tanács lépéseket tesz an-
nak érdekében, hogy Kolozsvár 
és Beszterce városi önkormány-
zata is belépjen a társulásba” – 
olvasható a közleményben.

Vákár István, Kolozs megyei 
közgyűlés alelnöke tegnap a 
Krónika megkeresésére elmond-
ta, a Kolozsvárt Besztercével ösz-
szekötő gyorsforgalmi út terve 
egyelőre még csak ötlet szint-
jén született meg. Az első be-
szélgetés minisztériumi szinten 
történt, ezt követően tett kezde-
ményező lépéseket Alin Tișe. A 
RMDSZ-es alelnök közölte: az 
igényfelmérés már megtörtént, 

és egyértelműen szükség van a 
gyorsforgalmi út megépítésére, 
a Kolozsvár és Beszterce közti 
európai út forgalma ugyanis na-
gyon terhelt. A tervezett gyors-
forgalmi út ugyanakkor azon túl, 
hogy lazítana a túlzsúfolt forgal-
mon, alkalmat adna az európai 
út felújítására is.

Vákár arra is kitért, hogy a 
gyorsforgalmi út megvalósítá-
sához terelőutakat kell építeni, 
ami összetettebb tervezést igé-
nyel, így az útvonal meghatáro-
zása még várat magára. Emellett 
– tette hozzá – hasonló mér-
tékű beruházásra önkormányzati 
pénzekből nem futja, ezért a pro-
jekt fi nanszírozásához szükséges 
forrásokat is meg kell találniuk, 
a Kolozs megyei közgyűlés alel-
nökének reményei szerint sike-
rül európai uniós támogatásokat 
lehívni. „A tervet az RMDSZ frak-
ciója is támogatja, minden gyor-
sító folyamatot megteszünk, de a 
tervezés és az előtanulmány csak 
ezután következik” – mondta la-
punknak Vákár István.

AZ AUTÓKERESKEDÉSEK HÉTFŐTŐL JELEZHETIK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKUKAT, GÁTOLJÁK A JÁRMŰEXPORTOT A HATÓSÁGOK

Kiemelten támogatják a zöldautók vásárlását
Az eddigi legnagyobb költ-
ségvetéssel rajtol el hétfőn 
a Roncsautóprogram és a 
Roncsautó Plusz. Az autógáz-
zal (LPG) működő, a hib-
rid- és az elektromos autók 
vásárlásakor kapható majd a 
legtöbb állami támogatás. 

 » KRÓNIKA

Á prilis 26-án elrajtolnak a 
roncsautóprogramok, a 
hagyományos program ke-

retében pedig idén már 7500 lejes 
állami támogatásban részesül-
hetnek azok, akik kiíratják a for-
galomból régi személygépkocsi-
jukat, majd új autót vásárolnak 
– jelentette be tegnap Tánczos 
Barna környezetvédelmi minisz-
ter. Közölte: a zöldautók vásárlá-
sát támogató program büdzséje 
a tavalyi összeg kétszerese lesz. 
Módosítás viszont, hogy a Ron-
csautó Plusz program keretében 
vásárolt plug-in hibrid- vagy 
elektromos autókat nem lehet 
utólag eladni, ez a kitétel már 
korábban szerepelt a hagyomá-
nyos program feltételei között. A 
tárcavezető elmondása szerint a 
módosításra azért volt szükség, 
mivel voltak, akik „megpróbál-
ták exportálni az állami támoga-
tást”, vagyis külföldön akarták 
értékesíteni a program keretében 
vásárolt gépkocsit.

„A mai kormányülésen jóvá-
hagyjuk a Környezetvédelmi 
Alap 2021-es költségvetését, 
április 26-án pedig elindítjuk a 
hagyományos Roncsautóprogra-
mot és a Roncsautó Plusz nevű 
támogatási projektet. Hétfőtől 

kezdődően tehát az autókeres-
kedések foglalásokat jegyezhet-
nek be a Környezetvédelmi Alap 
online platformján. A jogi sze-
mélyek, akik szeretnének ked-
vezményezettjei lenni ezeknek a 
programoknak, szintén hétfőtől 
nyújthatják be a kérelmezéshez 
szükséges dokumentációt a Kör-
nyezetvédelmi Alaphoz” – jelen-
tette ki tegnap sajtótájékoztató-
ján Tánczos Barna.

Előnyben a hibrid és az LPG
A hivatalos bejelentés szerint a 
hagyományos Roncsautóprog-
ram idei költségvetése 440 mil-
lió lej lesz, ami 35 millió lejjel 
meghaladja a tavaly rendel-
kezésre álló keretet. Ebből az 

összegből több mint 55 000 új 
autót lehet majd állami támoga-
tással vásárolni.

Nő ugyanakkor az állami támo-
gatás összege, idén már 7500 lejes 

állami támogatásban részesül-
hetnek azok, akik kiíratják a for-
galomból régi személygépkocsi-
jukat, majd új autót vásárolnak. 

Az ökobónuszok értékét is növel-
ték,  a hibridautó vásárlása esetén 
a 2500 lej helyett 3000 lejt adnak, 
kisebb kibocsátású, autógázzal 
(LPG) működő autók vásárlása 
esetén az eddigi 1000 lej helyett 
1500 lej hívható le. A támogatás 
így elérheti a 2250 eurót is, mivel 
az ökobónuszokat lehet kombi-
nálni, és ezek hozzáadódnak a 
7500 lejes utalványhoz.

Kizöldítenék
a gépkocsiparkot
A Roncsautó Plusz költségvetése 
idén 400 millió lej, ami a tavalyi 
összeg kétszerese. „Amióta léte-
zik ez a program, az eddigi leg-
nagyobb költségvetést, 400 mil-
lió lejt, kétszer annyit szánunk 

erre a programra, mint tavaly. 
Ez a költségvetés-növelés nem 
véletlen, azt szeretnék, ha minél 
több elektromos autó járna a ro-
mániai utakon. Az elektromos 
autók aránya Romániában jelen-
leg mindössze 1 százalék a ha-
gyományosokhoz képest” – idéz-
te a környezetvédelmi minisztert 
az RMDSZ közleménye.

A program keretében idén 
elektromos autó vásárlása esetén 
legtöbb 10 ezer eurós, a plug-in 
típusú hibridautókra 4500 eurós 
támogatás igényelhető, ám az 
értékjegy nem haladhatja meg a 
gépkocsi árának a felét. A környe-
zetvédelmi tárca reményei szerint 
mintegy 6500 elektromos autó és 
5000 plug-in hibridautó vásárlá-
sához nyújtanak támogatást.

A hagyományos és a Roncsa-
utó Plusz programot idén teljes 
mértékben elektronikusan bo-
nyolítják. Az erre a célra létreho-
zott alkalmazásnak és informa-
tikai rendszernek köszönhetően 
nem kell majd e-mailben kül-
dözgetni a dokumentumokat. 
Továbbá az applikáció automati-
kusan ellenőrzi majd az autóke-
reskedések által feltöltött szám-
lákat, így a vásárlók hamarabb 
visszakaphatják a támogatás ösz-
szegét. Ezeknek az újításoknak 
a gyakorlatba ültetése Tánczos 
Barna bejelentése szerint az év 
második felétől várható. „A két 
program gördülékeny lebonyo-
lítása érdekében a működési 
szabályzatban is változtatásokat 
eszközölünk, hogy a költségvetés 
kimerüléséig az év vége után is 
lehessen igényelni a támogatást, 
még mielőtt az az évi költségve-
tést jóváhagynák” – magyarázta 
a miniszter.

 » A környezetvé-
delmi tárca reményei 
szerint mintegy 6500 
elektromos autó és 
5000 plug-in hibridautó 
vásárlásához nyújtanak 
támogatást. 

Új út vezethet Kolozsvárról Besztercére
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Pénzre váltható roncsok. Idén is jár az állami támogatás a régi autójuk leadása után újat vásárlók számára




