
Nyerőre állNak 
a Hargita megyei leader-projektek

Zöld út a millióknak 
az első hivatalos kiértékelés után mind a négy Hargita 
megyei leader-térség fejlesztési projektjét 2,8 millió eu-
rós támogatásra méltónak ítélte a szaktárca. a nyertes 
térségek 80-as listájának végleges formáját viszont csak 
az óvások mai naptól kezdődő elbírálása után, május ele-
jére ígérik.
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A hivatalos kiértékelés után mind a négy Hargi-
ta megyei Leader-térség – azaz a gyergyói G10, a 
Sóvidék–Hegyalja, az Alcsík és Homoród, Küküllő, 

Székelykeresztúr környéki településeket összefogó Leader-
térség – pályamunkája az országosan finanszírozásra javasolt 
nyolcvan között van, de a végleges lista csak az óvások és fel-
lebbezések után várható – mondta el tegnap érdeklődésünkre 
Tánczos Barna, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisz-
térium államtitkára. „Nagyon reménykedek abban, hogy a 
fellebbezések után is a négy Hargita megyei pályázat a győz-
tes nyolcvan között fog maradni. Úgy láttam, mind a négy 
szakmailag jól megalapozott, és ezúton is szeretnék gratulálni 
a pályázat előkészítőinek, valamint a Leader-csoportok lét-
rehozását kezdeményező önkormányzati vezetőknek, helyi 
vállalkozóknak, civil szervezeteknek. Biztos vagyok abban, 
hogy ez a Leader-térségenkénti több mint 2,8 millió euró a 
székelyföldi régiók fejlődését nagymértékben tudja befolyá-
solni, és olyan kezdeményezéseket lehet belőle – gyakorlatilag 
saját belátás szerint – finanszírozni, melyek az országos vidék-
fejlesztési tervben nem kaptak teret, vagy nem szerepelnek 
elég hangsúlyosan” – fogalmazott Tánczos. Az államtitkár 
elmondta, a Leader-pályázatokkal kapcsolatos óvásokat ma 
kezdi el vizsgálni a fellebbezéseket elbíráló bizottság. „Óriási 
az óvási, fellebbezési kedv, főleg a vesztesek körében, de úgy 
tudom, a nyertes pályázók között is vannak, akik szintén 
óvást nyújtottak be a kapott pontszámaik miatt. Szerdán (ma 
– szerk. megj.) bíráljuk el a fellebbezéseket, meglátjuk, mi 
lesz az eredmény” – fogalmazott az államtitkár, aki egyúttal 
a fellebbezéseket elbíráló bizottság elnöke is. Tánczos szerint a 
nyertes Leader-térségek végleges névsorát az óvások elbírálása 
után, akár már május elején is közzétehetik. Érdeklődésünkre 
elárulta, pontszámok alapján a négy Hargita megyei Leader-
pályázatból három a nyertesek felső középmezőnyében sze-
repel, a finanszírozási vízválasztót jelentő vonal közelében 
csak egy pályázat található. Ez esetben a 80 finanszírozásra 
javasolt Leader-térségek rangsorában a homoródmenti és 
Székelykeresztúr környéki települések által alkotott Leader-
csoport jelenleg a 72. helyen áll.

Nem tükrözi a valós munkaerő-pi-
aci folyamatokat a munkanélkü-
liségi mutatók látványos csökke-
nése – mutatnak rá szakemberek. 
paradoxként hozzák fel, hogy míg 
tavaly az alkalmazott személyek 
száma 300 ezer fővel csökkent, ez-
zel szemben látványosan javultak a 
munkanélküliségi statisztikák is. a 
szem elől vesztett munkavállalókat 
a feketegazdaság szívta fel – ma-
gyarázzák.

HN-információ

Szinte pontosan 300 ezer fővel 
kevesebb alkalmazottat tartanak 
nyilván a román munkaerőpi-

acon: a 2009 októberében mért 4,46 
millió fővel szemben tavaly október-
ben csak 4,16 milliót – derült ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
pénteken közzétett, évi egy alkalom-
mal publikált nagyobb összesítőjéből. 
Az adatok feldolgozásának elhúzódása 
miatt rendszerint féléves időeltolódás-
sal közzétett adatok azonban a szakér-
tők szerint így is nagyon beszédesek: 
az alkalmazottak táborának 300 ezer 
fős csökkenését ugyanis korántsem 
követte a regisztrált munkanélküliek 
hasonló nagyságú növekedése, így a 
munkahelyüket elvesztő dolgozók 
döntő hányada feketefoglalkoztatott-
ként keresi kenyerét: utóbbiak számát 
az elemzők immár 1,7 millió főre szá-

mítják, azaz a legálisan foglalkoztatot-
tak közel 40 százalékára.

Az adatokat böngészve ugyan-
akkor egyre több elemző tekint két-
kedéssel a javuló munkanélküliségi 
statisztikák megbízhatóságára is, sőt 
az ING Bank napokban közzétett 
elemzése szerint a munkanélküliségi 
arány csökkenése látványosnak tűnik, 
de nem tükrözi a valós romániai gaz-
dasági helyzetet. Az Országos Munka-
erő-foglalkoztatási Ügynökség múlt 
héten közzétett adatai szerint a mun-
kanélküliségi ráta márciusban 5,92 
százalékra csökkent a februári 6,58 
százalékról. Az előző hónaphoz képest 
így márciusban több mint 60 ezerrel, 
540 ezer főre csökkent az ügynökség 
látókörében levő állástalanok száma. 

„Annál is látványosabb a csökkenés, 
mert úgy véljük, az idénymunka ha-
tása még nem érződhet ilyen mérték-
ben. De úgy véljük, a munkanélküli-
ség csökkenése egy hamis történetet 
mond a romániai gazdaságról” – véli 
Nicolae Chideşciuc, az ING vezető-
elemzője. Mint hozzáteszi, a romániai 
munkanélküliségi ráta 12 egymás utá-
ni hónapban csökkent, a regisztrált ál-
lástalanok száma ugyanezen időszak-
ban mintegy 225 ezerrel esett vissza. 
Ugyanakkor az elmúlt egy év során 
a közszférában és a magánszférában 
működő cégek több mint 210 ezer 
fővel csökkentették alkalmazottjaik 
számát. „Ezt a kétirányú dinamikát a 
szürkegazdaság növekedése magyaráz-
hatja” – fűzte hozzá a szakember.

hírfolyam

> Hadat üzent a feketén dolgoztatóknak 
a kormányfő. A fekete foglalkoztatás ellen szi-
gorúbb fellépést ígérve a munkatörvénykönyv 
új előírásai alapján a büntetőjogi felelősségre 
vonással, illetve a korábbi szinthez képest négy-
szeres pénzbírsággal ijesztgette tegnap a mun-
kaerőt illegálisan foglalkoztató munkaadókat 
Emil Boc kormányfő, ideiglenesen megbízott 
munkaügyi miniszter. A kormányfő tegnap 
Traian Igaş belügyminiszterrel és a munka-
felügyelőség vezetőivel tárgyalta meg a feke-

temunka visszaszorítása érdekében hozandó 
intézkedéseket. „Határozottan felhívom azok 
figyelmét, akik nem törvényesen alkalmaztak 
munkaerőt, hogy kössenek munkaszerződé-
seket, az új Munkatörvénykönyv négyszer na-
gyobb bírságokat ír elő, mint a régi, és ebben 
szerepel a büntetőjogi felelősségre vonás is” 
– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzáfűzte, 
legfontosabb célkitűzése a feketemunka visz-
szaszorításával a munkaszerződések számának 
növelése. Kiemelte, a jövő hónaptól életbe lépő 
Munkatörvénykönyv elsősorban a munkavál-
lalókra hat ki, de a munkaadókra is.
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CsÍkeXpó 2011
nemzetközi 

kiállítás és vásárra, amelyet 
a Vákár lajos műjégpályán 

szervezünk meg
2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez-
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet jelent-

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!

CSÍKEXPÓ, 
AHOL A TERMÉK BESZÉL!


