
Az elmúlt három hónapban folya-
matosan csökkent a munkanél-
küliségi ráta Hargita megyében. A 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelye-
ző Ügynökség kimutatása azonban 
nem feltétlenül jelent jót, csupán 
annyit, hogy azok az álláskeresők, 
akik már nem jogosultak a mun-
kanélküli segélyre, kikerültek az 
intézmény látószögéből. A helyzet 
javítására tartana minden hónap-
ban állásbörzét az ügynökség, de a 
múlt péntekre meghirdetett júniusi 
„találkozó” érdeklődés hiányában 
elmaradt.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nem tartották meg pénteken a 
felsőfokú végzettséggel ren-
delkező munkakeresők szá-

mára meghirdetett állásbörzét Csík-
szeredában. Amint a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
munkatársától megtudtuk, érdeklő-
dés hiányában maradt el a rendezvény. 
„Kevés munkaadó, mindössze három 
cég jelentkezett be a börzére. Remél-
tük, hogy nagyobb lesz az érdeklődés. 
Mi minden lehetőséget megragad-
tunk a mozgósításra, körülbelül öt 
kör-e-mailt küldtünk és harminc céget 
kerestünk meg személyesen. Az alkal-
mazási hajlandóságot mutató három 
cég közül is csak az egyik volt olyan, 
amely felsőfokú végzettet keresett, for-

dítót. A többinél előnynek számított a 
felsőfokú végzettség, ezért is akartak a 
börzére jönni, de állásaikat betöltheti 
középfokú végzettséggel rendelkező 
személy is” – magyarázta lapunk meg-
keresésére Jánó Edit, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség osz-
tályvezetője.

Az ügynökség statisztikája alapján 
folyamatosan csökkent a megyében 
a munkanélküliségi ráta az elmúlt 
hónapokban. Márciusról áprilisra 
11 031 személyről 9683 főre, szinte 
egy százalékkal csökkent a munka-
nélküliek száma. Májusban – tovább 
csökkenve – 8491 személyre apadt a 
regisztrált állástalanok száma, ami me-
gyénk szintjén 5,87 százalékos mun-
kanélküliségi rátát jelent. „A csökkenő 
tendenciára a magyarázat sajnos ab-
ban áll, hogy akik 2009-ben kerültek 
be a rendszerbe, azoknak 15 hónapig 
volt joguk a munkanélküli segélyre, 
ami most 2011-ben járt le. Hargita 
megye szintjén azt észlelhetjük, hogy 
a munkanélküliségi ráta rohamosan 
csökken, amit mi tulajdonképpen a 
fizetett munkanélküliek számon tar-
tásán keresztül tudunk lemérni. Ez 
annak tulajdonítható, hogy az embe-
rek, mivel látták, hogy másfél év alatt, 
mialatt kapták a segélyt, nem találtak 
megfelelő munkahelyet, kiábrándul-
tak és ezért nem jöttek vissza a nyil-
vántartásunkba. Több mint valószínű, 
hogy amint látják, hogy a munkahely-

ajánlatok kezdenek nőni, akkor majd 
visszajelentkeznek, mint nem fizetett 
munkanélküliek, de addig úgy érzik, 
hogy ha másfél év alatt nem sikerült, 
akkor nincs nagy esélyük” – mutatott 
rá a jelenségre Jánó Edit, az ügynökség 
osztályvezetője. Az áprilisban megtar-
tott börzén megyeszinten harminc 
cég képviseltette magát, ami kevésnek 
számít ahhoz képest, hogy négy-öt éve 
csupán helységenként harminc-negy-
ven céggel szerveztek állásbörzét Csík-
szeredában, Gyergyószentmiklóson és 
Székelyudvarhelyen. „Végül is azon 
túl, hogy hány cég jelentkezik be és 
vesz részt egy ilyen börzén, megvan 
a rendezvénynek a lényege: tudnak 
találkozni azok, akik valóban  mun-
kakeresők és a munkaadók. A mun-
kakeresőnek nem kell elmennie öt 
céghez, hanem egy helyen felmérhe-
ti lehetőségeit. Tehát, ha úgy látjuk, 
hogy lesznek munkahelykínálatok, 
és nemcsak olyanok, amelyeket ha-
vonta meghirdetünk és mégis betöl-
tetlenül maradnak, akkor újra meg-
szervezzük a börzét. Úgy egyeztünk 
a Sapientia egyetem vezetőségével, 
hogy ha legalább öt cég jelentkezik 
és legalább húsz-harminc munka-
helykínálattal, akkor megéri min-
denkinek börzét szervezni. Ha kevés 
lesz a kereslet a felsőfokú végzettek-
re, akkor az ügynökségnél szervez-
zük meg” – tudtuk meg az ügynök-
ség osztályvezetőjétől.
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Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. július 6-án 11.30-kor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra kerül-
nek az adós KORONA SÜTÖDE Kft. (fiskális lak-
helye: Székelyudvarhely, Petőfi Sándor utca 22. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 535600) tu-
lajdonát képező következő ingóságok:

Megnevezés Érték

 német gyártmányú rOLLFiX tésztanyújtó gép 1 800 lej

 német gyártmányú hABersANG cukrászati kemence 3 800 lej

 német gyártmányú KeMPer cukrászati dagasztógép  4 100 lej

összesen  9 700 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Malom utca 5. szám) a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztárá-
nál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő 
személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek 
esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegy-
zési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán-
személyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon 
igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. 
Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett he-
lyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának 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, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás  
a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést  
2011. június 20-án kifüggesztették.
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Gazdaság

Munkát kereső fiatalok egy korábbi állásbörzén. Az idén végzetteknek nem nagyon van miből választaniuk fotó: exclusivnews.ro 

hírfolyam

> Jövőre is marad a differenciált ingatlan-
adó. A kormány csütörtöki ülésén úgy döntött, 
jövőre is megtartja azt a többletadót, amelyet 
azokra szabott ki, akik egynél több ingatlannal 
vagy kétezer köbcentinél nagyobb erőforrással 
szerelt autókkal rendelkeznek, annak ellenére 
hogy a parlament korábban úgy döntött: a dif-
ferenciált ingatlan- és gépkocsiadók csak idén 
legyenek érvényesek. A kormány – mint isme-
retes – tavaly nyáron sürgősségi rendeletben ha-
tározott úgy, hogy a lakóhelyén kívül más ingat-

lannal is rendelkezők az első után 65 százalékkal 
nagyobb, a második után 150, a harmadik után 
pedig 300 százalékkal nagyobb adót fizessenek.

> Fogyasztói hitelek – bekeményít a 
jegybank. Öt évre korlátozná a személyi köl-
csönök futamidejét a Román Nemzeti Bank, 
ám emellett a hitelezőknek is 133 százalékos 
garanciát kell tudni felmutatniuk – számol be 
jegybanki forrásokra hivatkozva a Mediafax 
hírügynökség. A jegybank tervei szerint a lej 
alapú ingatlanhiteleknél az előleg a kért hitel 
legkevesebb 20 százaléka lesz, míg az euróban 

felvett ingatlankölcsön esetében a megköve-
telt előleg a hitel legalább 30 százaléka lenne. 
Emellett a tervezet szerint a bankokat szigo-
rúbb hitelkockázat-elemzésre köteleznék, 
szem előtt tartva, hogy a hiteligénylő eladóso-
dottsága nem haladja meg a törvény által en-
gedélyezett szintet. Szakemberek a jegybank 
tervezett szigorításai kapcsán máris a lakossá-
gi hiteligénylések visszaesését jósolják.

> Nincs gond a romániai görög bankok-
kal. Figyelemmel követi és hetente kér pénz-
ügyi jelentést a romániai bankpiacon működő 

öt görög banktól a Román Nemzeti Bank – 
mondta el Florin Georgescu, a jegybank első 
alelnöke. A szakember szerint a jegybanknak 
megvan a válasza a görögországi helyzetre. 
Elmondta, a görög bankok jól tőkésítettek, fi-
zetőképességük aránya 15,7 százalék, azaz egy 
százalékkal a román bankrendszer átlaga fölött 
van. Az Alpha Bank és a Bancpostot birtokló 
EFG Eurobank Ergasias Románia tíz legna-
gyobb bankja között van, a National Bank of 
Greece tulajdonában levő Banca Românească, 
illetve a Piraeus és az ATEbank a kisebb tőkéjű 
pénzintézetek közé sorolódnak.


