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AKTUALIZÁLÁSRA SZORUL A FOGLALKOZÁSOK JEGYZÉKE

Szakmák tűnnek el, 
újak jelennek meg

Pontosításra szorul a romániai szakmák jegyzéke Raluca Turcan ügyvivő munka-
ügyi miniszter szerint. A Krónika által megszólaltatott szakértők is úgy gondolják, 
hogy a jegyzéket folyamatosan frissíteni kell, mert a munkaerőpiac dinamikusan 
alakul, szegmentálódik, a gyakorlat az, hogy a jegyzékben szereplő általános meg-
nevezést az álláshirdetésekben, a munkaköri leírásban pontosítják. 7.»

Előre kódolt. A számítástechnika terén folyamatosan jelennek meg újabb és újabb szakmák

Nem jött össze 
a Cioloş-koalíció
Kútba esett Dacian Cioloş kijelölt 
miniszterelnök próbálkozása az 
USR–PNL–RMDSZ koalíció hely-
reállítására, miután a PNL úgy 
döntött: nem támogat egy általa 
vezetett kormányt. Az USR ennek 
nyomán úgy döntött, egyszínű, 
kisebbségi kormány számára kér 
bizalmat.  5.»

Csörte az Erdélyi
Magyar Néppártban
Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnökségének kemény 
bírálata mellett lépett ki az 
alakulatból az egyik alapító tag, 
a székelyudvarhelyi Nagy Pál. 
Csomortányi István országos 
pártelnök a Krónika megkeresé-
sére azt mondta, érthetetlennek 
tartja a megfogalmazott vádakat, 
és szerinte csupán elszigetelt 
esetről van szó.  3.»

Rezsicsökkentés:
maradt a homály
Az energiaszámlák kifi zetésének 
elhalasztását, az árak maximá-
lását és az áfacsökkentést is fon-
tolgatja a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), az azonban, hogy milyen 
módosító javaslatokat terjesztenek 
a döntéshozók elé, várhatóan 
a mai nap folyamán derül ki. A 
Romániai Energiaszolgáltatók 
Egyesülete szerint nem lenne jó 
ötlet a számlafi zetés elhalasztása, 
ők az áfacsökkentést vagy annak 
felfüggesztését támogatják. 6.»

»  A miniszté-
rium egyelőre 
mintegy száz új 
szakma felvé-
telét tervezi a 
jegyzékbe.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Koronavírus: a halálozási lista 
élére ugrott Románia  5.»

Elmaradt a Sepsi OSK győzelme
  11.»
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