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> Elkezdődött az Erdélyi Ifjúsági Üzle-
ti Program Csíkszeredában. Tegnap rajtolt 
el a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, a 
CTP Transylvánia Egyesület, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem és a Csík 
Terület Ifjúsági Tanácsa által idén is közösen 
szervezett Erdélyi Ifjúsági Üzleti Program. 
A Sapientia egyetem csíkszeredai épületé-
ben augusztus 6-ig zajló rendezvényt ezúttal 
is Sógor Csaba RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő nyitotta meg. A felkészítő 

program, amely évente három helyszínen 
– Budapesten, Csíkszeredában és Beregszá-
szon – zajlik, az üzleti élet világát ismerte-
ti meg a középiskolás fiatalokkal. Az idei 
program különlegessége, hogy a résztvevők 
ezúttal négy különféle szakmai csoportban 
is dolgozhatnak: az üzleti tervezést alap- és 
emelt szinten is kipróbálhatják, valamint 
marketing- és médiaterveket készítő szak-
mai modulban is elsajátíthatják a szükséges 
készségeket. A fiatalok délelőtt szakmai elő-
adásokon gyarapíthatják lexikális tudásukat, 
mindezt pedig a délutáni műhelymunkákon 

gyakorlatban is hasznosíthatják. Az egyhe-
tes program alatt a csapatoknak megvaló-
sítható üzleti, marketing- vagy médiatervet 
kell felépíteniük és bemutatniuk a szakértő 
zsűri előtt. Az idei Erdélyi Ifjúsági Üzleti 
Programra több mint 80 fiatal jelentkezett.

> Újabb gázáremelést kérnek a szolgálta-
tók. Az idei év utolsó három hónapjára vonat-
kozóan az ipari földgáz újabb drágítását kérik a 
legnagyobb hazai földgáz- és villamosenergia-
importáló és -szolgáltató vállalatokat tömörítő 
ACUE egyesület tagjai. Az ipari felhasználók-

nak szánt földgáz árának emelését a szakható-
ság legutóbb július elsejei hatállyal hagyta jóvá: 
az ipari fogyasztóknak az energiahordozóért 
azóta 10 százalékkal kell többet fizetniük. A 
2007-ben létrehozott egyesület  most a föld-
gázárak 2012 márciusáig történő 30 százalékos 
áremelése keretében még idén újabb árdrá-
gítást szeretne kicsikarni, ám a Nemzetközi 
Valutaalap küldöttségével napokban folyta-
tott találkozójukon az állami tulajdonú CFR 
vasúttársaság által felhalmozott 1,9 milliárd 
lejes „villanyszámla” rendezésére is megoldást 
kívántak kapni.
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TarThaTó lesz idén az 1,5 százalékos gazdasági növekedés,

Nem lehet kispórolni

a korábban vállalt és végrehajtott 
intézkedéseket értékelve elége-
detten hagyta el tegnap romá-
niát a nemzetközi valutaalap, az 
európai Bizottság és a világbank 
közös tárgyalóküldöttsége. a di-
cséret mellett persze a következő 
hónapok feladatait is világosan 
megfogalmazták: első helyre 
emelve az állami cégek tartozá-
sainak csökkentése mellett az 
egészségügy megreformálását.

HN-információ

Az egészségügyi rendszer 
re formjának folytatása, az 
állam ki nem fizetett szám-

láinak és adóssághátralékainak 
csökkentése, az állami vállalatok 
átszervezése és értékesítése, illetve 
a beruházásokra fordított összegek 
európai alapok bevonásával történő 
növelése – nagyjából így fest a kor-
mány Nemzetközi Valutaalaptól 
kapott elsődleges megoldásra váró 
feladatainak listája – magyarázta 
tegnap Jeffrey Franks, az IMF ro-
mániai tárgyalóküldöttségének ve-
zetője, kiértékelve egyúttal a tegnap 
véget ért, közel tíznapos tárgyalás-
sorozat eredményeit is.

kézben kell tartani
a költségeket
„Az első kihívást az egészség-

ügyi rendszer jelenti. Sajnos ez elég-

gé beteg. Az igények nagyobbak, 
mint a kiutalt források, ami a rend-
szer pénzügyi egészségállapotát 
gyengíti. Ennek a kevés forrásnak 
a felhasználása nem hatékony, ami-
nek a legrászorultabbak látják ká-
rát. Átfogó reformra van szükség az 
egészségügyi rendszerben. A követ-
kező hónapokban a kormány refor-
mot hajt végre mind a jövedelmek, 

mind a költségek tekintetében” – 
hangsúlyozta tegnap Jeffrey Franks. 
Egyébként egy nappal korábban az 
IMF-szerződést kiértékelő küldött-
ség vezetőjének véleményét osztot-
ta Traian Băsescu államfő is. Az 
elnök az IMF, az Európai Bizottság 
és a Világbank közös küldöttségé-
vel folytatott megbeszélések után 
úgy nyilatkozott, hogy a kormány 

Tonny Lybek, Jeffrey Franks az IMF és Székely István az Európai Bizottság képviseletében: új feladatokat adtak a kormánynak fotó: mediafax

 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az országos 

adóÜgYnökség,
a hargita Megyei 

közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. augusztus 
25-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós TRANSPARTNER 
Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Selyem utca 
1. szám,  Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 533313) 
tulajdonát képező következő ingóságokat:

Megnevezés          érték

 KAESSBOHRER márkájú V14 LO utánfutó, 
HR-80-EFS rendszámmal, gyártási év 1991

33 700 lej 

 IFA haszongépjármű utánfutó, HR-02-JIW 
rendszámmal, gyártási év 1990

17 700 lej

összesen: 51 400 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Közpénzügyi Hi-
vatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatal-
mazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedel-
mi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű for-
dítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megne-
vezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a 
tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban 
az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as 
szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.
Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. augusztus 2-án 
kifüggesztették.

Nőhetnek a közszférai bérek, de csak jövőre

Öt százalékkal nőhetnek a közalkalmazotti bérek, hiszen a költségve-
tés rendelkezik az ehhez szükséges bevétellel – jelentette ki tegnap Mihai 
Tănăsescu, Románia Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) delegált képviselője. 
A szakember azt követően nyilatkozott, hogy a médiában felröppent a hír, 
miszerint már októbertől 5 százalékkal nőnek a közalkalmazotti fizetések. 
Később a kormánykoalíciót alkotó pártok több vezetője és maga Emil Boc 
miniszterelnök is cáfolta, hogy már októbertől sor kerülne a bérnövelésre. 
Sever Voinescu, a PD-L szóvivője kijelentette, hogy az esetleges béremelés 
csak 2012. január 1-jétől lehetséges, azonban ez több tényezőtől függ. Így a 
gazdasági növekedés mértéke, a megszabott költségvetési hiánycél teljesítése, 
valamint a nemzetközi gazdasági helyzet alakulása mind közrejátszik majd a 
béremelésről szóló végleges döntés meghozatalában. Gheorghe Ialomiţianu 
pénzügyminiszter szerint is még túl korai béremelésről beszélni. Tănăsescu 
azonban nem titkolta, a hazai közszférában dolgozók béremelése az IMF–
EB–Világbank szakértői hármassal folytatott kormánytárgyalásokon is 
szóba került. A béremelés lehetőségére tegnapi sajtótájékoztatóján persze 
Jeffrey Franks, az IMF-küldöttség vezetője is kitért, kijelentve: van egy ke-
vés többlet a költségvetésben, amit a kormány akarata szerint használhat fel. 
Franks azonban egyben óvatosságra is intette a kormányt, hangsúlyozva, 
korai lenne béremelést ígérni, míg nem világos, hogyan alakul a román és a 
nemzetközi gazdaság helyzete.


