
A mezőgazdasági termékek ta-
valy 40 százalékkal növekvő 
exportértéke ellenére is sok a 
nyersanyagként értékesített áru. 
A hazai agrárium legkelendőbb 
termékeinek tízes toplistáját így 
a kukorica, dohány, búza, repce 
és élőállat-kivitel vezeti, szem-
ben a behozatal terén megmutat-
kozó feldolgozottsági szinttel.
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Romániát nem fenyegeti 
élelmiszerválság, így in-
dokolatlan az agrártermé-

kek és a mezőgazdasági eredetű 
élelmiszerek áremelése is – hang-
súlyozta az elmúlt időszakban 
több alkalommal is Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter, bizonyí-
tásként fűzve hozzá: Romániában 
még az utak mellett is majd min-
den megterem. Utólag viszont már 
jóval árnyaltabban fogalmazott, 
állítva, példájával csak az ország 
óriási mezőgazdaság-potenciálját 
próbálta érzékeltetni.

A szaktárca azonban egyér-
telmű pozitívumként értékeli, 
hogy Románia terményeinek 
és mezőgazdasági eredetű élel-
miszertermékeinek exportja az 
elmúlt esztendőben 2009-hez 
viszonyítva igen látványosan, 40 
százalékkal növekedett. A hazai 
exportszerkezeten belül azonban 
az agrártermékek kivitele csupán 
az összexport alig 8 százalékát 
képviselik, ám a termékek között 
is jobbára nyersanyagkivitelről 

van szó. A behozatal azonban ta-
valy is 800 millió euróval haladta 
meg a kivitelt, továbbra is jelen-
tős kereskedelmi mérleghiányt 
okozva.

Nyers termék, 
hozzáadott érték nélkül
A román agrárium legkelen-

dőbb exportcikkeinek tízes toplistá-
ján szereplő termények és termékek 
összértéke 2,2 milliárd eurót tett ki, 
így tíz termékféleséghez kötődik a 
teljes hazai mezőgazdasági kivitel 
73 százaléka. A legnagyobb érté-
kű, 388 millió eurós exporttétel a 
kukoricához fűződik, amit szinte 
azonos, 383 millió eurós értékben 
a dohány- és cigarettaféleségek ki-
vitele követett. Búzából 379 millió 
euró, repcemagból 334 millió euró, 
napraforgómagból 214 millió, míg 
étolajból 112 millió euró érték-
ben értékesítettünk külföldre. Az 
élőállatexportból kapott 186 millió 
eurós vagy a szárnyashús 8 millió 
eurós exportját a top tízes kiviteli 
agrárlistán az árpa 95 millió eurós és 
a cukor 90 millió eurós exportérté-
ke követi. A felsorolt termékek kö-
zül – egy-két kivételtől eltekintve – 
sajnos utólagosan feldolgozásra ke-
rülő mezőgazdasági alapanyagokról 

hírfolyam

> Holland korlát a romániai agrár-
munkavállalók előtt. A holland mun-
kanélküliek mezőgazdasági alkalmazását 
segítve júliustól csak rendkívüli esetben 
bocsátana ki munkavállalási engedélyt a 
román és a bolgár állampolgárok számá-
ra a holland munkaügyi tárca. A holland 
mezőgazdasági termelők érdekképvise-
leti szervezete (LTO) viszont az idény-
munkások iránti szükség miatt az ország 
munkaerőpiacának megnyitását követeli. 

A jelenleg is érvényben lévő korlátozá-
sok ellenére évente nagyjából 2 ezer ro-
mán dolgozik legális idénymunkásként a 
mezőgazdaságban, ami a szociális tárca 
szerint a munkanélküliség emelkedésé-
hez vezetett. Az LTO szerint azonban a 
szezon kellős közepén változó szabályok 
veszélybe sodorják a már megkötött szál-
lítási szerződések teljesítését, így külö-
nösen a zöldség- és gyümölcstermelőket 
sújthatja a hirtelen keletkező munkaerő-
hiány. Az agrárszervezet perrel fenyegeti 
Henk Kamp szociális minisztert, ha nem 

áll el a bolgár és a román idénymunkások 
munkavállalását tovább korlátozó ter-
vektől. A román külügyminisztérium – a 
termelők pártját fogva – közleménye je-
lezte, nem ért egyet a holland kormány 
indoklásával. A tárca szerint a szabad 
munkavállalás nem okoz zavart az érin-
tett munkaerőpiacon, éppen ellenkező-
leg , hozzájárul a gazdasági növekedéshez 
– olvasható a közleményben. A romániai 
agrármunkaerővel szemben jelenleg tíz 
uniós tagállam tart még fent korlátozáso-
kat, egészen 2014-ig.
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COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

A ACŢIONARILOR
S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 

HARGHITA S.A.
din data de 2 mai 2011 

publicată în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a nr. 1154/31.03.2011

In temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 
republicată, S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 
HARGHITA S.A. din Remetea – societate in insolventa, 
in insolvency, en procedure collective, reprezentata prin 
administrator judiciar ACTIV LICHIDATOR IPURL 
completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor din data de 02 mai 2011 publicată 
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 
1154/31.03.2011 cu următorul punct:

„Desemnarea unui nou administrator special al S.C. 
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA 
S.A., in conditiile art. 18 din Legea 85/2006, ca urmare 
a demisiei d-lui Sandor Vilhelm a din aceasta functie in 
data de 11.04.2011”

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor din data de 02.05.2011 publicată în Monito-
rul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1154/31.03.2011 
urmeaza a fi urmatoarea:

APROBAREA PLANULUI DE REORGA NI-
ZARE AL S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI 
HAR GHITA S.A. intocmit in conformitate cu dis-
pozitiile Legii nr. 85/2006 in dosarul nr. 1925/ 96/ 2009 
aflat pe rolul Tribunalului Harghita.

 DESEMNAREA UNUI NOU ADMI NIS TRA-
TOR SPECIAL AL S.C. INDUSTRIALIZAREA 
LAP TELUI HARGHITA S.A., in conditiile art. 18 
din Legea 85/2006, ca urmare a demisiei d-lui Sandor 
Vilhelm a din aceasta functie in data de 11.04.2011

Lista cuprinzând informaţii cu privire la: identitatea, 
localitatea de domiciliu şi

calificarea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se află atât la 
sediul societăţii la dispoziţia acţionarilor putând fi 
consultată şi completată de către aceştia, cat si la sediul 
administratorului judiciar Activ Lichidator IPURL. 
Data limită până la care se pot face propunerile privind 
candidaţii pentru postul de administrator special este 
02 mai 2011 inclusiv ora 900.

Menţionăm că restul prevederilor din Convocatorul 
publicat în Monitorul Oficial nr. 1154/31.03.2011 
rămân neschimbate.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
va avea loc în data de 2 mai 2011, orele 10.00, la sediul 
societăţii situat în Str. Alszegi nr. 157., loc. Remetea, jud. 
Harghita, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de 29.04.2011.

În cazul în care prima adunare generală ordinară nu 
se va putea ţine din lipsa cvorumului, se va ţine o a doua 
adunare generală ordinară în data de 03.05.2011, ora 
10.00 la aceeaşi locaţie (sediul societăţii: Remetea, Str. 
Alszegi nr. 157.).

 
Informaţii suplimentare:
 la sediul societăţii sau la telefon 0723–503947 între 

orele 8–15 în zilele lucrătoare
 la sediul administratorului judiciar (Bd. Ghencea 

nr. 134, ap. 58, et. 1, sect. 6, Bucuresti) sau la telefon 
021–413.42.91 sau e-mail: office@activ-lichidator.ro; 
activlichidator@yahoo.com

AdMiNistrAtOr JUdiCiAr
ACtiV LiCHidAtOr iPUrL

Élőállat-export mellett kevesebb hústermékkel rukkolnak elő a termelők  fotó: domján levente


