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Domokosi tűzoltóké a vándorkupa. A csíkszentdomokosi önkéntes tűzoltó alakulat tudhatja 
magáénak a vasárnap Csíkszenttamáson megtartott I. Felcsíki Tűzoltó Vándorkupát. A második díj a házi-
gazdáké lett, a dobogó harmadik fokára pedig a madéfalviak állhattak. Amint Márk Tibor, Csíkszenttamás 
polgármestere lapunknak elmondta, a nyolc felcsíki településről összesen hat alakulat vett részt a versenyen, 
amelyen három próbát – egyéni, 4 x 100 méteres szaladás, illetve szerelés – kellett kiállniuk a lánglovagoknak. 
Az elöljáró szerint a versenynek a játékon túl az is célja volt, hogy az egyes települések tűzoltó alakulatai meg-
ismerkedjenek egymással, és együtt is dolgozzanak. A környező falvak tűzoltói egyébként többször is egymás 
segítségére siettek: tavalyelőtt Csíkdánfalvát érte sorozatos villámcsapás, idén pedig Csíkszenttamáson égett 
le egy csűr, amelynek oltásába a domokosi, balánbányai, karcfalvi és a helyi tűzoltó alakulatok is azonnal be-
kapcsolódtak. fotó: teutsch alpár
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Egy a szakma, más az elhelyezkedés
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Nemrégiben írtunk arról, hogy 
a jogszabály szerint szervez-
hetők bébiszitterképző tan-

folyamok, de felvetődik a kérdés, hogy 
az Romániában létezik-e hivatalosan 
mint foglalkozás, illetve szakma. A ro-
mániai foglalkozások osztályozásában 
(COR – Clasificarea Ocupaţiilor din 
România) az 513101-es kódszám alatt 
szerepel a gyerekgondozó, az 513302-
es alatt pedig a bébiszitter. Tehát akik 
ilyen jellegű tanfolyamot végeznek, 
az illető tanfolyam pedig akkreditált, 
semmilyen kifogás nem fogalmazha-
tó meg foglalkozásuk tekintetében. 
Hogy az állami, illetve a közszférai in-
tézményrendszerben milyen lehetősé-
gük van az ilyen tanfolyamot végzett és 
diplomával rendelkező személyeknek, 
az már más kérdés, ugyanis esetükben 
a különböző állások, funkciók betölté-
sének kritériumait és feltételeit sajátos 
törvényes előírások szabályozzák.

Magánszemély viszont alkal-
mazhat ilyen képesítéssel rendelkező 
szakembert, ugyanis erre vonatko-

zóan létezik a 9700-as CAEN-kód, 
amely a háztartások által munkál-
tatói minőségben alkalmazható 
személyzet által kifejtett tevékeny-
ségekre vonatkozik. Ezek közé beso-
rolható a gyerekgondozói, a dajkai 
vagy a bébiszitteri tevékenység is, 
továbbá van még egy olyan CAEN-
kód, amely „elbírja” ezt a tevékeny-
ségi kört: a 8890-es kódszám, amely 
tartalmazza a gyerekgondozást is. 
Így a szóban forgó képesítéssel ren-
delkező személyeknek módjában áll 
engedélyezett magánszemélyként 
(PFA – Persoană fizică autorizată) 
vagy egyéni vállalkozásként (I.I. 
– Intreprindere individuală) beje-
gyeztetni magukat a kereskedelmi 
törzskönyvi hivatalnál a 2008/44-es 
sürgősségi kormányrendelet előírásai 
alapján. Azaz vállalkozók is lehetnek, 
s ebben a minőségükben bébiszitteri 
tevékenységet fejthetnek ki és szol-
gáltatásokat nyújthatnak.

Magától értetődő, hogy a jöve-
delmi adó, valamint a társadalom-
biztosítási járulék fizetésének kötele-
zettsége is rájuk hárul. Amennyiben 

ilyen bejegyeztetés nem történik, ak-
kor a családoknak is lehetőségük van 
arra, hogy őket munkaszerződéssel 
alkalmazzák akár részmunkaidőre 
is, ám ebben az esetben mindkét 
szerződő félre bizonyos fizetési köte-
lezettségek hárulnak, a munkáltató-
nak pedig havonta be kell nyújtania 
a területére illetékes adóhivatalhoz a 
112-es számú nyilatkozatot.

Felvetődhet az a kérdés is, hogy 
a napszámosmunkára vonatkozó, 
nemrégiben hatályba lépett jog-
szabály alapján foglalkoztatható-e 
bébiszitter, gyerekvigyázó? Nem, 
mert ennek a jogszabálynak a hatálya 
alá csak a szakképzetlen személyek 
esnek. Mindezek fényében elmond-
ható: adott a törvényes lehetőség a 
bébiszitterek számára, hogy vállal-
kozói minőségben tevékenykedje-
nek, mint ahogy arra is, hogy mun-
kaszerződéssel alkalmazzák őket az 
érdekelt családok. Az viszont egyér-
telmű, hogy az ilyen jellegű foglal-
koztatás ügyintézés szempontjából 
némileg bonyolult – nem is beszélve 
annak anyagi vonzatairól. 

ELECTRICA – SERV RT.
DÉL-ERDÉLYI FIÓKJÁNAK

CSÍKSZEREDAI KARBANTARTÓ ÜGYNÖKSÉGE
– Kossuth Lajos utca 1. szám –

megbízható, tapasztalt munkatársat keres  
hosszú távra az alábbi munkakörbe:

ERŐSÁRAMÚ VILLAMOSMÉRNÖK. 
Munkakör részletezése, feladatok: elektromos szerelők munkájának koordi-

nálása, kivitelezések, projektek ellenőrzése.

Elvárások:
– minimum 5 év tapasztalat;
– főiskolai/egyetemi végzettség;
– Microsoft Office alapos ismerete;
– B kategóriás hajtási jogosítvány;
– önállóság, megbízhatóság, csapatszellem, projektben való gondolkodás 

képessége.
Előny: erősáramú villamos tervezési ismeretek.
Jelentkezés módja:
– ha szeretné megpályázni a pozíciót,  kérjük küldje el önéletrajzát és a 

végzettséget igazoló oklevél másolatát cégünk titkárságára.

Egyéb információk: A versenyvizsga 2011. június 15-én 10 órakor 
lesz megtartva a cég székhelyén. Jelentkezési határidő: 2011. június 14.  
Telefon: 0266–205668.

Parkban kisbabát sétáltató bébiszitter. Vállalkozást is nyithatnak fotó: mihály lászló

Hirdetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Csíkszentdomokos 1881. házszám alatti székhelyű ARBOREX 
CONSTRUCT Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. július 14-én 
10 órakor a székhelyén – Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lép-
csőház, 2-es lakrész – nyílt kikiáltásos árverést szervez az adós ingatlan 
javainak az eladása végett. 

Az értékesítésre kerülő ingatlan javak a következőkből tevődnek 
össze: építmény (faanyagot elsődlegesen feldolgozó műhely), 1341 
m2-es beltelek és 778 m2-es terület, amelyek Csíkszentdomokoson, az 
1881-es házszám alatt találhatóak. 

A javakat a legnagyobb ajánlott áron értékesítik.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek annak meg-

kezdése előtt legalább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 
10 százalékát képező garanciát, valamint a 150 lejes részvételi illetéket 
a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO 50 RNCB 0157 1164 0886 0001-es csődszámlára.
Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén vagy a 0266–310940-es 

és a 0747–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Emlékbélyegzőt készíttetett a 
csíkszeredai gimnázium fel-
szentelésének centenáriumára 

a Román Posta Hargita megyei kiren-
deltségének igazgatója, Barti Tihamér 
és a Hargita Megyei Bélyeggyűjtő 
Egyesület (Harfila). A százesztendős 
gimnázium emlékére június 4-én, 
szombaton a csíkszeredai 1. számú 
postahivatalban feladott leveleket ez-
zel az emlékbélyegzővel pecsételték le.

Az emlékállításnak ezt a mód-
ját Moldován József, a Távközlési 
és Információs Társadalom Minisz-
tériumának államtitkára támogatta. 
Együttműködésük eredményekép-
pen korábban Kós Károly-emlék-
borítékot, Farkas Bertalan-emlék-
bélyegzőt, valamint Vákár Lajos 
jégkorongozó portréját mintázó 
emlékbélyegzőt és hozzá tartozó ké-
peslapot adtak ki. 

BÉLyEgzŐRE KERüLt A SzÁzÉVES gIMNÁzIuM

Postai emlék az iskolának


