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Jobb minõségû víz, tisztább környezet
A Kolozs Megyei Tanács és a kolozsvári Vízügyi Társaság ünnepé-

lyes keretek között jelentette be 2013. július 4-én, hogy befejezte a megye
három településén – Bánffyhunyadon, Szamosújváron és Désen – a víz-
és szennyvízvezeték felújítását és fejlesztését. Ezáltal a lakosság számára
jó minõségû vizet biztosítanak, védve a környezetet. A „Víz- és szenny-
vízvezeték-rendszerek fejlesztése és felújítása Kolozs és Szilágy megyé-
ben” projekt uniós pénzekbõl valósul meg. A projekt értéke 196,9 millió
euró, ennek 74%-a Kohéziós Alapból, 11,3%-a állami költségvetésbõl,
1,9%-a helyi költségvetésekbõl és 12,8%-a hitelbõl tevõdik össze.

Christine Lagarde Romániában
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Christine Lagarde,

2013. július 15–16. között Bukarestbe látogatott, és elõadást tartott a Ro-
mán Nemzeti Bank által „Románia és Kelet-Európa: Elõttünk álló út”
címmel szervezett konferencián, amelyen a régió új típusú növekedésé-
rõl értekezett. Beszélt Romániának az utóbbi 20 évben sorra került meg-
valósításairól, az ország erõsségeként a makrogazdasági stabilitást, a
humántõkét és a rendelkezésére álló energiaforrásokat emelte ki. Lagar-
de szerint rövid távon fájdalmas az energiapiac liberalizálása, de hosszú
távon megéri, mert növeli az ország versenyképességét. Elmondta to-
vábbá, hogy nemcsak az exportnak, hanem a belsõ fogyasztásnak, a be-
ruházásnak is fontos szerepe van a gazdasági növekedésben.

Miniszteri látogatás Kolozsváron
Július 19-én, kolozsvári látogatása során, Lucia Varga vízügyi,

erdészeti és halászati ügyekért felelõs tárcanélküli miniszter megtekin-
tette a kolozsvári repülõtér kifutópályájának bõvítésével kapcsolatos
munkálatokat, afelõl érdeklõdvén, miként használták fel a kormány ál-
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tal beruházásra kiutalt pénzt. A szigorú pénzügyi felügyelet biztosítja a
repülõtér bõvítésére szánt pénzek ésszerû felhasználását – mondta Ghe-
orghe Ioan Vuºcan prefektus. Horea Uioreanu, a Megyei Tanács elnöke
szerint október 15-re átadják a 2100 méteres szakaszt. Ioan Oleleu alel-
nök a telek-kisajátításokkal kapcsolatban megnyugtató választ adott a
sajtónak.

Az Erdészeti Igazgatóság képviselõivel tartott sajtótájékoztatón Lucia
Varga miniszter a Kolozs megyében történt illegális erdõirtásokat elemez-
te. Szerinte a famaffiát a politikum is támogatja. Az utóbbi 4–6 évben az
illegálisan kivágott faanyag mintegy 350 ezer köbmétert tesz ki, amely-
nek értéke eléri az 54 millió lejt. „Ekkora mennyiséget nem lehet csak úgy
ellopni, anélkül, hogy az állami intézmények ne vették volna észre.” A
miniszter elmondása szerint a megyében az utóbbi években 1000 hektár
erdõ tûnt el nyom nélkül a famaffia ténykedése következtében. Az ellen-
õrzések során 20 erdésznek felbontották a munkaszerzõdését.

Spanyol üzletemberek beruházási szándéka
Kolozs megye prefektusa, Gheorghe Ioan Vuºcan, 2013. július 25-én

spanyol üzletemberekkel találkozott, akik az Észak-Nyugati régióban,
Kolozs megyében akarnak beruházni. Az Innovaciones Hospitalarias
cég a Regionális Sürgõsségi Kórház és a kolozsvári Sürgõsségi Gyermek-
kórház beruházási projektjében akar részt venni. A 60 cégbõl álló
GrupoVera cég infrastrukturális munkálatokra, városépítészeti és repü-
lõtér-fejlesztési munkálatokra szakosodott, és az erdélyi autópálya, illet-
ve a megyei úthálózat korszerûsítési projektje iránt érdeklõdnek,
beruházási szándékkal.

Románia gazdasági növekedése
Az IMF módosította a Románia gazdasági fejlõdésére vonatkozó

prognózisát: az idei évben 2%-os, 2014-ben pedig 2,25%-os növekedést
prognosztizál. Az elsõ félévben növekedett az export, azonban a belsõ
kereslet gyenge maradt, mondta Andrea Schaechter, az IMF romániai
megbízottja. Az idei költségvetés-kiigazításkor a GDP 2,6 milliárd lejes
növekedésével számoltak. A Mediafax idézi Andrea Schaechter szavait:
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„A költségvetés-kiigazítás bejelentése során a kormány vállalta, hogy a
hiány nem haladja meg a GDP 2,3%-át ebben az évben, 2015-ben pedig
a szerkezeti deficit nem lesz nagyobb, mint a GDP 1%-a.”

Románia elõvigyázatossági hitelmegállapodása
Románia az IMF-vel és az Európai Unióval 3–5 milliárd euró értékû

hitelmegállapodást tervezett. A vállalatok hatékonyságának növelésére,
a pénzügyi fegyelem megerõsítésére összpontosítanak. Victor Ponta mi-
niszterelnök szerint az újabb hitelmegállapodás lehetõvé teszi, hogy a
gazdaságot elõnyös feltételek mellett finanszírozzák a pénzpiacokról,
továbbá hozzájárul a nemzeti fizetõeszköz stabilitásának megõrzéséhez.

Románia nemzetközi tartaléka
A Román Nemzeti Bank által közölt adatokból megtudjuk, hogy

2013. július 31-én az ország valutatartaléka 33 353 millió euró értékû,
míg június 30-án 32 307 millió euró volt. Az aranytartalék szintje
ugyan az maradt, azaz 103,7 tonna, ennek értéke pedig 3344 millió euró.
Románia nemzetközi tartaléka (valuta és arany) 36 697 millió euró.

Magyarországnak nincs tartozása a Nemzetközi Valutaalap felé
A Magyar Nemzeti Bank teljes egészében visszafizette az IMF felé

fennálló hitelét. A jegybank igazgatóságának korábbi döntése alapján a
MNB 2013. augusztus 6-án elõtörlesztette a 2009-ben, az IMF-tõl felvett
hitel még fennálló részét, mintegy 721 millió euró összegben – olvasha-
tó a MNB honlapján.

Munkanélküliségi ráta
Az Országos Munkaerõ Ügynökség adatai alapján, júniusban a

munkanélküliségi ráta 4,96% volt, 438 110 munkanélküli szerepelt a
nyilvántartásban. A legmagasabb a munkanélküliek aránya a következõ
megyékben: Vaslui (9,63%), Teleorman (9,39%), Galaþi (8,56%), Buzãu
(7,89%), Gorj (6,99%). A nyilvántartásba vett munkanélküli személyek
közül 139 243 részesültek munkanélküli segélyben.

Csomafáy Ferenc
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Minimálbér Európában
Az Eurostat adatai szerint a minimálbér alapján rangsorolt országok

sorrendjében Románia az utolsó elõtti helyen van, 2013. július 1-tõl en-
nek értéke 800 lej. Victor Ponta miniszterelnök szerint 2014-ben a mini-
málbér eléri az 1000 lejt, a legmagasabb bér pedig a 7000 lejt. Egyes
országokban a minimálbért a tevékenységi terület alapján állapítják
meg, más országokban nem használják a minimálbér fogalmát, mert a
cégek az alkalmazottakkal való megegyezés alapján határozzák meg a
bért. Luxemburgban 1874 euró, Belgiumban 1502 euró, Hollandiában
1478 euró, Írországban pedig 1462 euró a minimálbér.

Mezõgazdasági rekordtermés
Daniel Constantin mezõgazdasági miniszter sajtóértekezleten kö-

zölte, hogy az idei búza- és rozstermés összesen 7,3 millió tonnát tesz
ki, ami az utóbbi nyolc év legnagyobb és az utóbbi 43 év második legna-
gyobb termése. A tavalyi évhez képest a búza- és rozstermés 37 száza-
lékkal emelkedett. Ezenkívül rekordtermést értek el az árpa és a sörárpa,
valamint a zab és a repce esetében is.
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