
Az előzőleg bejelentett átszerve-
zési menetrendhez képest mégis 
25 fővel kell csökkentenie alkal-
mazotti létszámát a Hargita Me-
gyei Közpénzügyi Vezérigazga-
tóságnak. Azonban mint Kedves 
Imrétől, az intézmény vezetőjétől 
megtudtuk, a tényleges elbocsá-
tás csak 4-5 főt fog érinteni.
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A közpénzüg yi intézmény-
rendszer folyamatban lévő 
átszervezése egyre bonyo-

lultabbnak és átláthatatlanabbnak 
bizonyul. Így például míg az elmúlt 
hét végéig úgy tűnt, hogy a Hargita 
megyei hat adóhivatal megszűnése 
nyomán csupán csak áthelyezés-
re kerül sor, addig múlt pénteken 
egy, a Hivatalos Közlönyben nem 
közölt rendelet révén értesítették 
a megyei közpénzügyi vezérigazga-
tóságokat a számukra megszabott 
létszámkeretről, s az annak a függ-
vényében kidolgozandó státus-
jegyzékről. E rendelet értelmében 
viszont a Hargita megyei közpénz-
ügyi vezérigazgatóság keretében 25 
állás szűnik meg. Elméletileg ennyi 
személyt kell, kellene elbocsátani, 
gyakorlatilag azonban ennél jóval 
kevesebbet. Mint Kedves Imrétől, 
a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság ügyvezető igaz-
gatójától megtudtuk, tegnapig 
sikerült áthidaló megoldásokat ta-
lálni olyan értelemben, hogy idő-
közben egyesek bejelentették távo-
zási szándékukat, mások esetében 
pedig nyugdíjazásra kerül sor. Így 
előreláthatólag július 1-jétől csu-
pán három-négy személy elbocsá-
tására kényszerül rá az intézmény. 
A Pénzügyőrség átszervezése kap-
csán ugyanakkor a Hargita megyei 
kirendeltség alkalmazottjainak 
túlnyomó többsége az elmúlt hét 
végén kézhez kapta az előzetes fel-
mondási értesítést. Ugyanakkor 
megérkeztek a megyei pénzügyőr-
ségekhez az új státusjegyzékek, így 
az abban feltüntetett funkciókra, 
illetve állásokra kell majd vizsgáz-
zanak. Ez az eljárás tiltakozást vál-
tott ki: a szakszervezeti képviselet 
szerint az alkalmazottak képesség-
felmérésére előbb kellett volna sor 
kerüljön, s annak a függvényében 
az esetleges elbocsátásokra. Ami 
Hargita megyét illeti, a pénzügy-
őrség kötelékéből előreláthatólag 

két-három személy elbocsátására ke-
rülhet sor július folyamán.

Pár napra bezár
az adóhivatal és a kincstár
A megszűnt korondi, szé kely-

keresztúri, szentegyházi, gyergyó-
szárhegyi, borszéki és balánbányai 
adóhivatalok „átcsatolása” okán szük-
ségessé vált az ügyintézési és informa-
tikai rendszer átrendezése is, s erre való 
tekintettel június 30.–július 5. között 
– az országoshoz hasonlóan – ügyfél-
fogadási szünetre kényszerül a Hargita 
megyei közpénzügyi intézményrend-
szer is. Ezzel kapcsolatosan is június 
27-én újabb pontosító közleményt 

hozott nyilvánosságra az Országos 
Adóügynökség. Ezek szerint június 
30-án 12 órától július 5-én 8.30-ig az 
adóhivatalok és a közpénzügyi vezér-
igazgatóságok ügyfélfogadási prog-
ramja szünetel. A kincstári pénztárak 
ügyfélfogadása június 30-án a szoká-
sos program szerint zajlik, majd július 
4-től, azaz hétfőtől ismét fogadják az 
ügyfeleket, azaz lehetséges lesz a befi-
zetés és egyéb műveletek eszközlése. 
Július 4-től a megszűnt megyénkbeli 
hat adóhivatal illetékességébe tartozó 
adófizetőket, jogi és magánszemélye-
ket azoknál az adóhivataloknál fogad-
ják, amelyekhez átkerülnek az egykori 
adóhivatalok.

hírfolyam

> A vállalkozói inkubátorházról kérik 
ki az udvarhelyi vállalkozók véleményét. 
Megbeszélésre hívja ma délután 15 órára az 
udvarhelyszéki vállalkozókat Hargita Me-
gye Tanácsa. A székelyudvarhelyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
tanácstermében tartandó megbeszélés fő-
témája a Székelyudvarhelyen létesítendő 
vállalkozói inkubátorház lesz, amelynek 
építési és felszerelési költségeinek finan-
szírozására a megyei önkormányzat a Re-

gionális Operatív Program 4.2-es, A helyi 
és regionális üzleti környezet fejlesztésének 
támogatása elnevezésű tengelyén nyert tá-
mogatást.

„Hargita Megye Tanácsa nagy jelentő-
séget tulajdonít a megyei gazdasági sze-
replők helyzetének javítására, a törvény 
és annak hatásköre adta keretek között a 
helyi vállalkozások előnyben részesítésére, 
megerősítésére. Ennek érdekében több, 
közvetetten a megye vállalkozásainak 
helyzetét javító infrastrukturális beru-
házás folyik, illetve áll előkészítés alatt, 

és támogatjuk a vállalkozói szövetségek 
létrehozását is a jobb érdekérvényesítés 
megteremtése céljából” – mondta el Bor-
boly Csaba, tanácselnök. Hozzátette, a 
tevékenység részeként a megyei tanács a 
FIDIBE nemzetközi együttműködési pro-
jekt segítségével jelentős tapasztalatokat 
szerzett a vállalkozástámogató szolgáltatá-
sok fejlesztése területén, és ezeket felhasz-
nálva dolgozott ki pályázatot a Regionális 
Operatív Program 4.2-es tengelyére egy 
székelyudvarhelyi vállalkozói inkubátor-
ház létesítésére.
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Az átszervezés miatt az adóhivatalok öt, a kincstár négy napot lesz zárva fotó: csíki zsolt

átMenőt KAPott roMánIA Az IMF-VIzsgán

Megnyitották 
a hitelkeretet

Felszabadította a romániának elkülönített 3,5 milliárd 
eurós elővigyázatossági hitelkeret első 481 millió eu-
rós részletét a nemzetközi Valutaalap. A nemzetközi 
pénzintézet ugyanakkor a költségvetési hiány tartha-
tósága érdekében további reformlépéseket sürget.

Hírösszefoglaló

Sikeresen zárult Románia második IMF-hitel-
keretéhez kapcsolódó első felülvizsgálata, egy-
ben a Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsa 

jóváhagyta a 481 millió eurónak megfelelő hitelrész 
kiutalását, amit a keret óvatossági jellegéből fakadó-
an a kormány nem fog lehívni. A Románia számára 
megnyitott új, 3,5 milliárd eurós óvatossági hitelkeret 
március végétől él, amit az Európai Unió 1,5 milliárd 
eurós hitelkerete is kiegészít. A két évig rendelkezésre 
álló hitelkeretből a kormány a terv szerint nem hív le 
egyetlen eurót sem, mivel az elővigyázatossági hitelt 
kifelé irányulva, az ország megítélésének erősítésére 
szánják. Az új hitelkeret pontosan leváltja a 2009 má-
jusában igényelt, összesen 20 milliárd eurós készenléti 
hitelkeretet, amely a 2009 végi belpolitikai zökkenők 
után idén március végére a hetedik felülvizsgálattal si-
kerrel zárult. 

A Nemzetközi Valutaalap küldöttsége szerint a ro-
mán kormány idén eddig minden kitűzött célszámot 
teljesített. Az idei évi 4,4 százalékos költségvetési hi-
ánycélt teljesíthetőnek vélik, de ahhoz, hogy a deficit 
jövőre a GDP 3 százaléka alá csökkenjen, az IMF sze-
rint további intézkedések kellenek még. John Lipsky, 
az IMF ügyvezető igazgatója szerint a kiadások racio-
nalizálása mellett Bukarestnek sürgősen javítani kell az 
uniós források lehívási mutatóján, csökkentenie kell a 
magánszektor felé felhalmozott adósságállományát és 
át kell szervezni a veszteséges állami tulajdonú vállala-
tokat, de az erősebb inflációs sokkok (élelmiszer, üzem-
anyag) miatt a monetáris politikának is korán el kell 
kezdenie a szigorító ciklust.

Az IMF dicsérete ellenére ugyanakkor egyre több 
elemző véli úgy, hogy Bukarest képtelen lesz tartani 
az idei és a 2012-es deficitcélt. Legutóbb a Piraeus 
Bank tette közzé prognózisát, amelyben az elemzők 
azt állítják, a költségvetési hiány idén eléri a GDP 
5,5 százalékát. Az indoklás szerint a jövő évben ese-
dékes parlamenti és helyhatósági választások miatt 
várhatóan fokozódik a politikai és a fiskális instabili-
tás. A pénzintézet szerint a román gazdaság idén 1,4 
százalékkal nő, elsősorban külföldi befektetések és 
az export volumenének növekedése miatt, miközben az 
IMF és a kormány 1,5 százalékos GDP-növekedésre 
számít. A Világbank elemzői ugyanakkor optimistáb-
bak: június elején közzétett előrejelzésük szerint a ro-
mán GDP 1,6 százalékkal gyorsulhat idén, 2012-ben 
pedig már 3,7 százalékos növekedés várható. Veszély-
forrást jelent ugyanakkor az egyre növekvő infláció 
is – figyelmeztetnek az elemzők, az árak növekedése 
ugyanis jelentősen visszavetheti a belső fogyasztást, 
ami a gazdasági növekedés egyik motorja lehetne. A 
statisztikai hivatal adatai szerint az infláció májusban 
8,41 százalékon tetőzött, az elemzői konszenzus 8,5 
százalékos drágulásra számított.


