
Az Insight-projekt zárókonfe ren-
ciáját tartották pénteken, a megye-
házán. A 109 436 euró összköltség-
vetésű európai uniós projekt során 
kilenc tematikus képzést szervez-
tek a térség gazdái számára. 
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Hargita Megye Tanácsának 
Fejlesztési Igazgatósága a 
Mezőgazdasági Igazgató-

sággal és a Hargita Megyei Agrárka-

marával együttesen nyújtotta be tavaly 
a pályázatot az Európai Bizottság Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Fő-
igazgatóságához. A pozitívan elbírált 
projekt finanszírozási szerződése 2010 
májusában lépett érvénybe, ennek 
értelmében a pályázók 2010. május 
– 2011. április között mezőgazdasági 
ismeretterjesztő előadásokat tartottak 
Hargita megyében. A pályázat célja az 
európai mezőgazdasági modell megis-
mertetése a helyi gazdákkal, valamint 

azoknak a lehetőségeknek és előnyök-
nek a megvitatása, amelyek a közös ag-
rárpolitika által a mezőgazdaság, a vi-
dékfejlesztés terén nyíltak Európában. 
A Hargita megye lakosságát és a helyi 
termelőket megszólító rendezvény-
sorozaton tematikus képzések, vi-
dékfejlesztési konferenciák, valamint 
hagyományostermék-vásárok révén 
külföldi és helyi szakértők mutatták 
be a közös agrárpolitika alkalmaz-
hatóságát a helyi lakosság, vidéki ter-
melők számára. „Az Insight-projekt 
során kilenc tematikus képzést 
szerveztünk erdeigyümölcs-, tej- és 
húsfeldolgozásról, továbbá gazdasz-
szonyképzésre és egyhetes sajtkészí-
tési előadás-sorozatra is sor került” 
– mondta el Márton István, a megyei 
tanács vidékfejlesztési egyesületének 
vezetője. Borboly Csaba, a megyei 
önkormányzat elnöke felszólalásában 
az intézmények közötti jó együttmű-
ködés kialakítását hangsúlyozta, ami-
nek alapfeltétele a térség helyzetét jól 
ismerő elhivatott szakemberek veze-
tő pozícióba helyezése a kormányzati 
intézményekben, illetve fontos a jog-
szabályok termelőbaráttá tétele is.

hírfolyam

> Alkatrész-beszállítói gondok hátrál-
tatják a Daciát. Leáll április 22. és május 
2. között a mioveni-i Dacia autógyár ka-
rosszériagyártási és -összeszerelési vonala, 
mert gondok adódtak bizonyos alkatrészek 
beszerzésével – nyilatkozta a Mediafax hír-
ügynökségnek Anca Oreviceanu, a Daciát 
birtokló francia Renault romániai leány-
vállalatának kommunikációs igazgatója. 
Oreviceanu szerint a kényszerszünet csak a 
gépkocsi-összeszerelő és karosszériagyártó 

vonalat érinti, más részlegek ugyanúgy dol-
goznak, mint eddig. „A beszállítók körüli 
gondok nincsenek összefüggésben a japán 
helyzettel. Ezek a beszállítóink pénzügyi 
gondjaival vannak összefüggésben. Több 
hónapja akadozik a szállítás. A motorról és 
egyes karosszéria-alkatrészekről van szó” – 
szögezte le a cég képviselője. A mioveni-i 
gyárban jelenleg naponta 1377 darab külön-
böző Dacia modell gurul le a futószalagok-
ról, így a többnapos leállás a gépkocsigyártó 
idei évi eredményeiben is tükröződni fog. A 
Dacia gyárban kényszerből – más európai 

autógyártókhoz hasonlóan – az autóeladá-
sok drasztikus visszaesése miatt legutóbb 
2008 októberében állították le a gyártást. 
A kényszerpihenőt akkor a pénzügyi válság 
hatásaival indokolták. A márka eladási mu-
tatói egyébként tavaly 12 százalékkal nőt-
tek, így a korábbi 311 426 darabbal szem-
ben 2010-ben 348 723 Dacia gépkocsi talált 
gazdára, 0,3 százalékkal 1,6 százalékra növel-
ve ezáltal a gyártó értékesítés alapján számított 
európai piacrészesedését is. Itthon ugyanakkor 
a Dacia 36 730 gépkocsit adott el, 20 száza-
lékkal kevesebbet, mint 2009-ben.
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FArAgják Az állAmHáztArtásI HIányt

Marad a megszorítás
A létszámcsökkentésről és a béren kívüli juttatások mind 
átfogóbb megvonásáról szól a kormány 2012–2014-es 
időszakra kidolgozott pénzügyi-költségvetési politikája.
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Folytatódó leépítésekkel, a tizenharmadik fizetés, az étel-
jegyek és a vakációs prémiumok megvonásával próbálja 
egyebek között csökkenteni a költségvetési hiányt az el-

következendő három év alatt a kormány – olvasható ki a 2012–
2014 időszakra kidolgozott pénzügyi-költségvetési stratégi-
ából. A költségtakarékosság jegyében jövőre is befagyasztják 
a közalkalmazottak bérezését szabályozó törvényben szereplő 
szorzókat. A túlórákat pedig jövő esztendőben is kizárólag sza-
badnapokkal jutalmazzák. A tervek szerint 2012-ben a bruttó 
hazai termék 3 százalékára csökkenne az államháztartási hi-
ány, míg 2013-ban a hiány a GDP 2,4, 2014-ben pedig 1,9 
százalékra való leszorítását célozza meg. A dokumentumban 
utalás szerepel a nyugdíjpont jövő évi befagyasztására is. Az 
előirányzatban jövőre 30 ezerrel kevesebb közszférai dolgozó 
szerepel, így az Emil Boc kormányfő által tavaly decemberben 
hangsúlyozott 1,27 millió fős állományt jövőre 1,24 millió 
főre szorítanák. A GDP hányadához viszonyítva továbbra is 
plafonálva lesz a közalkalmazottakra fordítható éves bérkeret: 
2012-ben ez a szint a nemzeti össztermék 7,1 százalékában, 
azaz 42,5 milliárd lejben van megállapítva, ám a bérkiadások 
2013-ban és 2014-ben már nem léphetik túl a GDP 6,7, illet-
ve 6,4 százalékát. A dokumentum szerint ugyanakkor tovább 
folytatódik a közszférában a bérezési kerettörvény „fokozatos 
bevezetése”.


