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> Pozitívan ítélik meg a külföldi befek-
tetők a munkatörvénykönyv módosításait. 
Kedvezően hatnak a romániai munkaerőpiac-
ra a munkatörvénykönyv új rendelkezései, de a 
személyzetbővítés a külföldi befektetők szem-
pontjából a tevékenységbővítést és -fejlesztést 
szolgáló stratégia függvényében fog történni 
– fejtette tegnap Radu Enache, a Hewlett-
Packard Románia vezérigazgatója, a Romániai 
Amerikai Kereskedelmi Kamara – közismer-
tebb nevén AmCham – munkaerőpiaci bizott-

ságának elnöke. „Üdvözöljük az új munkatör-
vénykönyv elfogadását, bár nem tartalmazza 
minden javaslatunkat, mindenképpen előrelé-
pést jelent. Románia gazdasági felemelkedésé-
hez, fejlesztéséhez lényeges a beruházások ösz-
tönzése, miáltal fokozódik a munkaerő foglal-
koztatottsága, nőnek a költségvetési bevételek, 
és az állam meg tudja oldani szociális gondjait” 
– magyarázta Enache. Az üzletember szerint a 
munkatörvénykönyv új rendelkezéseinek he-
lyességét dicséri a május 2. és 9. között kötött 
több mint százezer új munkaszerződés is. A 
kérdésre, hogy az új munkatörvénykönyv kész-

tette-e a HP céget munkaerő-felvételre, Enache 
azt válaszolta: a vállalat eddig is teljesítmény 
szerint toborozta munkatársait. „Történtek 
alkalmazások, de a folyamatot nem befolyá-
solta a munkatörvénykönyv módosítása, mert 
mi eddig is teljesítmény szerint toboroztunk. 
Dolgozni akaró embereket vettünk fel. Foly-
tatjuk az alkalmazásokat, idén 600 új embert 
veszünk fel a HP-hez állandó munkaszerző-
déssel” – mutatott rá Enache. Carmen Neagu, 
a GE Energy regionális igazgatója ugyanakkor 
elmondta, hogy a személyzetpolitika minden 
vállalat stratégiájának része, a munkatörvény-

könyv nem jelent ebben akadályt. „Az alkal-
mazáskor minden vállalat terjeszkedési straté-
giáját tartja szem előtt. Eddig is a teljesítményt 
vettük figyelembe alkalmazáskor, megvolt a 
belső munkatörvénykönyvünk” – tette hozzá 
Neagu, aki egyúttal az AmCham alelnöke is. A 
hét elején Emil Boc miniszterelnök jelentette 
be, hogy a munkatörvénykönyv új intézkedé-
seinek életbe lépése és a feketemunka felderíté-
sét célzó összetett ellenőrzések a munkaszerző-
dések számának növekedését eredményezték: 
egyetlen hét alatt a munkáltatók 102 870 szer-
ződést kötöttek.
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„valamilyen csoda folytán telt ház 
van” – mondta tegnap elégedet-
ten molnos zoltán. a tizenegye-
dik székelyudvarhelyi tavaszi 
Expo főszervezője azt mondja: 
meghazudtolták a válságot. a krí-
zis a derűlátó szervezők kijelen-
tései dacára mégis tetten érhető 
a kiállításon: a korábbi évekkel 
ellentétben idén távol maradtak a 
külföldi cégek, csupán négy ma-
gyarországi vállalkozás standja 
volt megtalálható a városi sport-
csarnokban.
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Kürtőskalács illata lengte be 
tegnap a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnok kör-

nyékén kiállított fa alkalmatossá-
gokat, hintákat, padokat, autókat, 
no meg a megnyitót színesítő pal-
lós diákok kórusát. Egy hatalmas 
úszómedence és egy mobil ház is 
megtekinthető volt, utóbbiban 
élőben is betekintést nyerhettünk 
a napkollektorok működésébe, 
meggyőződhettünk annak költ-
séghatékonyságáról. Molnos Zol-
tán főszervező azt mondja, nem 

volt könnyű tető alá hozni a ren-
dezvényt. „Nem egyszerű dolog 
helytállni a mai világban, de én 
mégis optimista vagyok, hiszen 

amíg ilyen kiállítók, szervezők 
és támogatók vannak, addig ez 
az expó is élni fog” – nyilatkozta 
Molnos, abbéli meggyőződésének 

adva hangot, hogy a kiállítás jó hí-
rét viszi a székely anyavárosnak.

Az eseményt tizenegyedikszer 
is megszervező Molnost dicsérte 

megnyitóbeszédében Bunta Le-
vente is. Udvarhely polgármestere 
azt mondja, a gazdasági válságra az 
ilyen eseményekkel kell válaszolni: 
„Nem szabad begubózni, hanem 
igenis dolgozni kell, meg kell mu-
tassuk magunkat”. Bunta a másfél 
százalékos gazdasági növekedést 
prognosztizáló elemzőket idézve 
azt mondta, hat-nyolc hónap múl-
va túl leszünk a válság nehezén, 
„csak a szívekben ne legyen válság, 
ennek az expónak a szíve pedig do-
bogjon jó sokáig!” – fogalmazott 
az elöljáró.

A városi sportcsarnok mint-
egy ezer négyzetméteres felületén 
ötven kiállító kínálja vasárnapig 
a fatermékektől az élelmiszeren 
és ruházaton át a technikai be-
rendezésekig széles skálán moz-
gó termékféleségeit. A kiállítók 
közül viszont feltűnően kevesen 
jelentkeztek élelmiszertermékek-
kel – így az expóra kilátogatók 
csupán a székelyföldi üzletlánc-
ból megszokott Góbé termékcsa-
ládot kóstolhatják meg, illetve 
egy brassói hús és hentesáru, va-
lamint egy édességet forgalmazó 
cég termékeit.

Az udvarhelyi tavaszi expón is újra bemutatkoztak a saját márkás Góbé-termékek fotó: bAlÁzs AttilA
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