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Több hónapig tartó kény-
szerbezárást követően újabb 
nehézséggel szembesülnek 
a romániai vendéglátóipari 
munkáltatók, akik számára 
ismét nagy kihívást jelent a 
megfelelő számú és képzett-
ségű munkaerő alkalmazá-
sa. A lapunknak nyilatkozó 
kolozsvári étterem-tulajdo-
nos szerint a munkaerőhi-
ány reális probléma, sokan 
ugyanis átprofilálódtak a 
járványidőszak alatt.

 » ROSTÁS SZABOLCS

N em tudnak felhőtlenül örül-
ni a szálloda-, étterem- és 
kávéház-működtető ún. 

HoReCa ágazat képviselői a koro-
navírus-járvány romániai lecsil-
lapodása nyomán foganatosított 
enyhítéseknek, köztük a ven-
déglők beltéri egységei megnyi-
tásának. Az országban először 
a tavaly márciusban elrendelt 
szükségállapot idején voltak 
kénytelenek bezárni a vendéglá-
tóipari egységek, amelyek később 
a települések fertőzöttségi ará-
nyától függően nyithattak ki, ám 
a kegyelmi állapot az újabb hul-
lámok miatt nem sokáig tartott. A 
júniusban hatályba lépett lazítá-
sok nyomán az éttermek belterei 
kapacitásuk 70, a szállodák 85 
százalékával működhetnek, ám 
ha a vendégek közül mindenki 
beoltott, akkor maximális lehet a 
kihasználtságuk. Ezek az enyhíté-
sek jelentős forgalomnövekedést 
eredményeztek az eddigi ínséges, 
többnyire a teraszokra való szám-

A DOLGOZÓK PROFILVÁLTÁSA ÉS KÜLFÖLDRE VÁNDORLÁSA MIATT NEHEZEN TALÁLNAK MUNKAERŐT A ROMÁNIAI MUNKÁLTATÓK

Nagy a pincér- és szakácshiány a vendéglátóiparban

A dolgozók közül sokan nem tervezik, hogy hosszú távon a vendéglátóiparban maradnak

 » Pócsai And-
rás vendéglátó 
menedzser: a 
bezárások miatt 
az alkalmazot-
tak közül sokan 
más iparágban 
találtak munkát, 
emiatt űr kelet-
kezett a HoReca 
ágazatban. 

űzésről, elvitelről, házhoz szállí-
tásról szóló időkhöz képest, arról 
nem beszélve, hogy egyre hangsú-
lyosabban beindult a turistaidény, 
a rendezvényszervezés, beleértve 
a magánrendezvényeket (esküvők, 
keresztelők stb.).

Ennek köszönhetően a HoReCa 
ágazat munkáltatói nekiláttak a 
2019-ben tapasztalt szinthez ha-
sonló munkaerő-toborzásnak, ám 
azzal szembesülnek, hogy egyre 
több alkalmazott vállal munkát 
külföldön, mások pedig a profi l-
váltást választották. Az eJobs állás-
közvetítő portál ismertetése szerint 
a vendéglátóipar munkanélkülivé 

vált dolgozóinak jelentős része a 
pandémia idején is masszívan al-
kalmazó kiskereskedelemben he-
lyezkedett el, ahol nemigen van 
szükség szakirányú végzettségre. 
A nyugat-európai országokban esz-
közölt nyitás, az idegenforgalom 
beindulása miatt ugyanakkor a ro-
mániai munkaerő külföldre vette az 
irányt a nagyobb kereset vonzásá-
ban. Júniusban 500 külföldi állást 
hirdettek meg romániai jelentke-
zők számára, akiknek elsősorban 
a spanyol-, görög-, olasz és francia-
országi vendéglátóiparban kínál-
nak munkát. Az egyik legismertebb 
romániai idegenforgalmi vállalko-

zónak számító Dragoș Anastasiu 
szerint a járványidőszakban több 
mint százezer alkalmazottat veszí-
tett el a – 2019-ben még 400 ezer 
dolgozót foglalkoztató, üzleti for-
galma terén tavaly 80 százalékos 
kiesést elszenvedő – ágazat, ezért 
a munkáltatók kénytelenek Ázsi-
ából munkaerőt importálni. A ro-
mániai vendéglátóipar egyébként a 
kormány által beígért, 2,5 milliárd 
lejes támogatási csomagra és a mi-
nimálbérre kivetett adó ágazati el-
törlésére vár.

Pócsai András kolozsvári ven-
déglátó menedzser lapunknak 
megerősítette, hogy a munkaerőhi-
ány reális probléma az ágazatban, 
a legtöbben nem terveznek hosszú 
távon például a felszolgálói munka-
körben. Az 1568 Bistro társtulajdo-
nosa elmondta, a bezárások miatt 
az alkalmazottak közül sokan más 
iparágban találtak munkát, emiatt 
űr keletkezett a HoReca ágazatban. 
„Az elmúlt több mint egy év során 
a munkaerő egy része átprofi lálta 
magát, emiatt nagyon nehéz al-
kalmazottakat találni kiszolgálói 
munkakörbe, konyhára, bárba is. 
A lezárások után ez is nagy kihí-
vás számunkra, hiszen közben az 
emberek be akarják pótolni a le-
maradást, ki vannak éhezve, kere-
sik a tömeget, étterembe vágynak” 
– nyilatkozta a Krónikának Pócsai 
András, hozzátéve: bár az erdélyi 
nagyvárosokban is megjelent az 
ázsiai munkaerő, a jelenség még 
nem túl jellemző. Kérdésünkre 
a kolozsvári étterem-tulajdonos 
elmondta, a vendéglátóipar más 
ágazatokkal ellentétben semmi-
lyen állami támogatásban nem 
részesült a járvány idején. „Meg-
szoktuk, hogy nekünk kell kigaz-
dálkodnunk mindent” – állapította 
meg Pócsai András.
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 » KRÓNIKA

Románia a járvány utáni helyre-
állítást szolgáló EU-s alapból 

szeretné finanszírozni az A3-as 
észak-erdélyi autópálya Magyar-
nádas és Vaskapu 42,3 kilométeres 
szakaszának megépítését, és a Ko-
lozsvár–Biharpüspöki-vasútvonal 
felújítását – jelentette be Cătălin 
Drulă szállításügyi miniszter, ami-
kor a hétvégén meglátogatta az 
A3-as autópálya Kolozs megyei épí-
tőtelepét. A pályaszakaszon a mi-
niszter szerint jól halad a Spedition 
UMB társaság által vezetett román 
cégcsoport a terepmunkákkal. Az 
autópálya Kolozsvártól nyugatra 
eső részén a Meszes-hegység alatti 
alagutat is magában foglaló 41 ki-
lométeres Vaskapu–Szilágynagyfa-
lu-szakaszon folyamatban van az 
építő kiválasztása, a 13,55 kilométe-
res Szilágynagyfalu–Berettyószép-
lak-szakaszon egy török építővál-
lalattal kötöttek szerződést, a 26,35 
kilométeres Berettyószéplak–Biszt-
raterebes-szakaszon folyamatban 

van a benyújtott pályázatok elbí-
rálása, a 28,55 kilométeres Bihar–
Bisztraterebes-szakaszon pedig egy 
román–szlovák cégcsoport nyerte 
el a munkálatokat.

A miniszter a pénteki helyszíne-
lésen közölte, a Kolozsvártól Nagy-
váradon keresztül a magyar–román 
államhatárig vezető vasútvonal fel-
újítására egymilliárd eurót irányoz-
tak elő a romániai helyreállítási 
tervben. Cătălin Drulă ezt követően 
az A3-as autópálya épülő Maros me-
gyei szakaszára látogatott el. Amint 
az Agerpres hírügynökség közölte: 
itt bejelentette, hogy még az idén 
befejezik az autópálya Nyárád-
tő–Marosvásárhely-szakaszát. Az 
osztrák Strabag által épített 4,5 ki-
lométeres pályaszakasz és 4,7 kilo-
méteres bekötőút gyorsforgalmi ösz-
szeköttetést teremt Marosvásárhely 
és a Transilvania nemzetközi repü-
lőtér között is. A tárcavezető sajná-
latosnak tartotta, hogy jogi akadály 
késlelteti a munka befejezését az 
Aranyosgyéres és Maroskece közötti 
15,7 kilométeres pályaszakaszon.

Itt a román Straco társaság által 
vezetett konzorcium a munkálatok 
közel 38 százalékát végezte el, ami-
kor ez év márciusában felbontották 
vele a szerződést. A céggel szemben 
azonban csődeljárás folyik, és a ro-
mán jog védi az ebben a helyzetben 
levő társaságokat, ezért a bíróság 
érvénytelenítette a szerződésbon-
tást. Erről vagy a kijelölt csődbiztos-
sal kell megállapodni, vagy a bíró-
ságnak kell kimondania a társaság 
csődbe jutását. A miniszter remé-
nyének adott hangot, hogy a bírák 
megértik, milyen fontos ügyről van 
szó, és nem halogatják sokat a dön-
tést. A szerződés jogerős felbontása 
után válik lehetővé, hogy újabb pá-
lyázatot írjanak ki a Marosvásárhely 
és Kolozsvár között még hiányzó 
pályaszakasz befejezésére. A tárca-
vezető azt is közölte: a közúti infra-
struktúrát kezelő országos társaság 
(CNAIR) pénteken hirdetett győz-
test az A3-as autópálya nagyváradi 
bekötőútjának a megépítésére kiírt 
pályázaton. A munkát az osztrák 
Strabag nyerte el.

A helyreállítási alapból épülhet az erdélyi sztrádaszakasz

 » A Kolozsvár-
tól Nagyvára-
don keresztül a 
magyar–román 
államhatárig 
vezető vasútvo-
nal felújítására 
egymilliárd eurót 
irányoztak elő a 
romániai helyre-
állítási tervben. 

Az ExxonMobil cégét is 
megvenné a Romgaz

A Romgaz állami gázvállalat kizá-
rólagos tárgyalási jogot szerzett 

az amerikai ExxonMobil romániai 
leányvállalata részvényeinek meg-
vásárlására – jelentette be pénteken 
a bukaresti értéktőzsdén a román 
vállalat. Közölték, szerdán írták alá 
az amerikai vállalattal azt a megál-
lapodást, amelynek értelmében az 
ExxonMobil október 15-ig kizárólag a 
Romgazzal tárgyal romániai leány-
vállalata valamennyi részvényeinek 
eladásáról. Az amerikai vállalat bir-
tokolja a fekete-tengeri Neptun Deep 
elnevezésű gázmező részesedésének 
50 százalékát, a másik 50 százalék az 
osztrák OMV tulajdona. Az amerikai-
ak már korábban lemondtak a román 
felségterületen levő off shore gázmező 
kitermeléséről, a Romgaz pedig márci-
us végén tett kötelező vételi ajánlatot 
az ExxonMobil 50 százalékos részese-
désére, de már nem csak a kitermelési 
jogot, hanem az ExxonMobil romániai 
leányvállalatát is megvenné a gázki-
termelő vállalat. A földgázmezőben 
42–84 milliárd köbméterre becsült 
gázmennyiség rejlik. (Krónika)




