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Közzétette a Román Nemzeti Bank (BNR) a klímaváltozásból fakadó veszélyeket taglaló 

legfrissebb jelentését, mely szerint 1980 és 2021 között 39 olyan természeti csapás (aszály, 

árvíz, erdőtűz stb.) sújtotta az országot, mely összefüggésbe hozható a globális 

felmelegedéssel, 14 milliárd euró kárt okozva Románia gazdaságának. A tanulmány szerint 

ugyanakkor tavaly is folytatódott az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkenése, 1,6 

százalékkal kevesebb került a légkörbe, mint egy évvel korábban és a kibocsátott mennyiség 

mindössze 41,2 százaléka volt az 1990-es értéknek. Románia továbbra is első helyen áll a régió 

országai között a gazdaság dekarbonizációjának tekintetében. Szakértők szerint a 

klímaváltozásból fakadóan három fő veszélyforrás leselkedik a román gazdaságra: az áradások, az 

aszály és az extrém hőség. A jelentés hangsúlyozza, hogy a Romániában az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését célzó intézkedések hozzájárulnak a közép- és hosszútávon 

fenntartható gazdasági növekedéshez a 2022 és 2050 közti időszakban. 

https://maszol.ro/gazdasag/BNR-14-milliard-euro-kart-okoztak-Romanianak-a-termeszeti-
katasztrofak 
 

Marius Budăi munkaügyi miniszter 2022. november 15-én kijelentette, hogy 2023. január 

elsejétől nőnek a nyugdíjak. A kormánykoalícióban az utóbbi időben 15 százalékos 

nyugdíjemelésről tárgyaltak. Az általános nyugdíjpont-emelés mellett differenciált emelést 

terveznek a legalacsonyabb juttatásban részesülők számára. Mugur Isărescu jegybanki 

kormányzó kijelentésére, mely szerint a gazdasági egyensúly megőrzéséért a 

nyugdíjemelésnek 15 százalékosnál kisebbnek kell lennie, Budăi azt felelte, hogy válságos 

időkben kötelesség a társadalmi szolidaritás és a kiszolgáltatottak támogatása. 

https://maszol.ro/belfold/Januar-elsejetol-nonek-a-nyugdijak 
 

November végén megérkeznek Romániába a COVID-19 elleni vakcina omikron BA.4-es 

és BA.5-ös alvariánsához igazított, frissített változatának első adagjai – jelentette be 

november 20-án Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. „Napi 200-400 koronavírusos 

esetünk van, néhányan meg is halnak. Voltak olyan napok is, amikor nem volt haláleset. 

Egyértelmű, hogy a COVID-19 jelenleg már nem jelent közegészségügyi problémát 

Romániában”. Ennek ellenére, mint minden, az evolúciója szempontjából kiszámíthatatlan 

vírus esetében is tanácsos a védőoltás felvétele a 60 éven felettieknek és a különböző krónikus 

betegségekben szenvedőknek. A miniszter megemlítette, hogy ő be fogja oltatni magát a 

koronavírus elleni oltás negyedik adagjával is. 
https://maszol.ro/belfold/November-vegen-erkezik-Romaniaba-az-uj-COVID-19-elleni-
vakcina 
 

Akár nagy sebességgel is közlekedhetnek majd a vonatok, PNRR-források  
felhasználásával korszerűsítik a Temesvár–Arad-vasútvonalat. Sorin Grindeanu szállításügyi 

miniszter közösségi oldalán tette közzé a jó hírt: a Román Állami Vasutak (CFR) 2022. november 

17-én a Temesvár–Arad-vasútvonal korszerűsítését célzó szerződést kötött egy olasz 

cégtársulással, a Helyreállítási Alap (PNRR) forrásainak felhasználásával. Az 54,86 km hosszú 

Rónác (Temes) és Arad közötti vasútvonal korszerűsítése, mely a Karánsebes– Temesvár–Arad 

vasúti fővonal része, 42 hónap alatt kell, hogy megvalósuljon, ebből 6 hónapot kapnak a 

tervezésre a kivitelezők. Az olasz tervezők és kivitelezők társulásának 2,18 milliárd lej (kb. 181 

milliárd Ft) — áfa nélkül — áll a rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. 

https://www.nyugatijelen.com/jelenido/akar_nagy_sebesseggel_is_kozlekedhetnek_majd_a_v 

onatok.php 
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