
Gazdasági hírösszefoglaló 

 

A gazdaság „kizöldítése” 

Az Európai Bizottság a napokban ismertette a Fenntartható Európa Beruházási Tervet, és a következő 

tíz évben 1000 milliárd eurót szánnak a karbonsemleges gazdasági átállásához. Ennek az összegnek 

a 10 százaléka a Méltányos Átállást Támogató Alap, amelynek egyik legnagyobb kedvezményezettje 

Románia. 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/a-gazdasag-kizolditese/ 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/botrany-az-europai-zold-atallas-korul-egymasnak-feszulnek-a-tagallamok- 

kepviseloi-a-budzse-kidolgozasa-kozben 

 

Közgazdászok szerint nem lesz pénz a nyugdíjak és a gyermekpénz emelésére idén 

Idén a nyugdíjpont negyven százalékos emelése és a gyermekpénz megduplázása 31,5 milliárd lejbe 

kerülne, ami a 2020-as évre vetített GDP 2,4 százalékának felel meg - olvasható a Ziarul 

Financiarban. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121184-kozgazdaszok-szerint-nem-lesz-penz-a-nyugdijak-es-a- 

gyermekpenz-emelesere-iden 

 

Megközelítőleg 43 millió lejt osztott le a Maros Megyei Tanács 

A megyei tanácsosok a hétfői rendkívüli ülésen arról döntöttek, hogy a tanács a 2020-as állami 

költségvetésből, a jövedelemadóból és a hozzáadottérték-adóból mekkora pénzösszegeket osszon le 

a Maros megyei önkormányzatok számára. 

https://www.e-nepujsag.ro/articles/megkoezelitoleg-43-millio-lejt-osztott-le-a-maros-megyei-tanacs 

 

Éljünk az előfoglalással! 

Az év végi ünnepek lejártával egyre többen kezdik el megtervezni és időben lefoglalni nyaralásukat. 

Romániában is kialakult az a vakációs kultúra, amikor a családok, baráti társaságok élnek az 

előfoglalás lehetőségével, így a csúcsidőhöz képest akár 35–50 százalékos kedvezménnyel foglalják 

le a nyári üdülésüket. 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/eljunk-az-elofoglalassal/ 

 

Autóvásárlásra kaphatnának 35 ezer lejt a nagycsaládosok egy tervezet szerint 

Még az elmúlt év végén jegyezték be azt a törvénytervezetet a szenátusban, amely 35 ezer lejjel 

segítené a nagycsaládosokat új autó vásárlásában. A tervezet szerint a legalább három gyermeket 

eltartó magánszemélyeket támogatnák a programmal, a pénzből pedig legalább 7 személy 

szállítására alkalmas új autó megvételét lehetne finanszírozni. 

http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20200121-autovasarlasra-kaphatnanak-35-ezer-lejt-a-nagycsaladosok-egy- 

tervezet-szerint.-mik-a-feltetelek 

 

Nem kell többé régiséget igazoló papírt vinni a nyugdíjak kiszámításához 

A munkaügyi miniszter rendelete alapján a nyugdíjkorhatárt elérő személyeknek 2020. január 

elsejétől nem kell munkarégiséget igazoló papírt benyújtaniuk a nyugdíj igénylésekor. 

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20200121-nem-kell-tobbe-regiseget-igazolo-papirt-vinni-a-nyugdijak- 

kiszamitasahoz 

 

Elkészítik a Marosvásárhely-Tirgu Neamt autópálya megvalósíthatósági tanulmányát 

Vissza nem térítendő támogatásból építik meg a Marosvásárhely– Târgu Neamț közötti autópályát, 

amelynek egyelőre a megvalósíthatósági tanulmányát készítik el. 

https://hargitamegye.ro/hirek/elkeszitik-a-marosvasarhelytargu-neamt-szakaszon-az-autopalya-megvalosithatosagi- 

tanulmanyat.html 
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A nyilvántartásban lévő munkanélküliek 20 százaléka írástudatlan Háromszéken 

A munkaerő-elhelyező ügynökségeket nem lehet a magán állásközvetítő cégekhez hasonlítani, mert 

az állami intézmény azokkal is foglalkozik, akik írni olvasni sem tudnak – válaszolt a munkaügyi 

miniszter felvetésére keddi sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor. A Kovászna Megyei Munkaerő-

elhelyező Ügynökség igazgatója hangsúlyozta, a magán fejvadász cégek bizonyos szakterületekre 

közvetítenek munkaerőt, míg az ügynökség a szakképzetleneknek is megpróbál állást találni. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-nyilvantartasban-levo-munkanelkuliek-20-szazaleka-irastudatlan-haromszeken 

 

Milliókhoz jutott a gyergyószentmiklósi kórház 

Hárommillió lejes kormánytámogatáshoz jutott a gyergyószentmiklósi kórház, amiből több fontos, 

az orvoslást segítő készüléket vásárolhatnak, kicserélhetik az épület félezer ablakát, illetve aszfalt 

kerülhet az udvarra. Ez egészíti ki a járóbeteg-rendelő uniós forrásokból történő fejlesztését. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/milliokhoz-jutott-a-gyergyoszentmiklosi-korhaz 

 

Nagyot álmodik a kormány: Erdélyt érintő infrastrukturális fejlesztéseket ígér Bukarest 

Az infrastrukturális beruházások mellett az Orban-kormány célja a költségvetési hiány kordában 

tartása. Erdélyi vasútfejlesztések, autópálya- és körgyűrűépítések is szerepelnek az Orban- kormány 

beruházási prioritásai között. 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/nagy-tervek-az-orban-kormanytol-szamos-erdelyt-erinto-infrastrukturalis- fejlesztest-

igernek 

 

Felmérés a digitális munkapiacról: internetes munkával a minimálbért sem lehet megkeresni A 

várakozásokkal ellentétben az internetes munkavégzés nem teremtett új piacot, amely minőségileg 

különbözne a korosztályok és nemek alapján szegmentált hagyományos munkapiactól, viszont még 

bizonytalanabbá tette a nem szokványos munkaviszonyban vagy részmunkaidőben dolgozók 

helyzetét. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121231-felmeres-a-digitalis-munkapiacrol-internetes-munkaval-a- 

minimalbert-sem-lehet-megkeresni 

 

30 és 12 évre vett fel hatalmas összegű eurós kölcsönt a kormány 

Három milliárd eurós kölcsönt vett fel kedden a pénzügyminisztérium a külföldi piacokról. 

Miközben Görögország negatív kamatozású kölcsönökhöz jut, mi akkora hozamot fizetünk, mint 

Venezuela, amelyet rizikós országnak tartanak a befektetők. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121261-harminc-es-12-evre-vett-fel-hatalmas-osszeg-euros-kolcsont-a- 

kormany 

 

Orban: hamarosan megszabjuk az Első otthon program idénre érvényes feltételeit 

A kormány határozatot ad ki hamarosan, amelyben megszabja az Első otthon program idei évre 

érvényes feltételeit, jelentette be szerdán Ludovic Orban kormányfő. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121267-orban-hamarosan-megszabjuk-az-els-otthon-program-idenre- 

ervenyes-felteteleit 

https://www.hirmondo.ro/gazdasag/a-kormany-hamarosan-kihirdeti-az-elso-otthon-program-idenre-ervenyes- 

felteteleit/ 

 

Idén közel 800 ezer lejre pályázhatnak a civil szervezetek a Zöldövezet programban 

Megnövelte idén a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány a közös Zöldövezet programjára szánt 

összegét 100 ezer lejjel, így a civil szervezeteknek ebben az évben 800 ezer lejnyi összeget oszthatnak 

ki városi zöldövezetek kialakítására és létrehozására, valamint a védett övezetek népszerűsítésére. A 

pályázati határidő február 20. 

https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-kozel-800-ezer-lejre-palyazhatnak-a-civil-szervezetek-a-zoldovezet-programban 
 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda 
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