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> Kifogyott a tárhelyből az adóhivatal. A 
pénzügyi és adóhivatal (ANAF) közbeszerzé-
sen 7 millió euróért vásárolna tárhelyet, amely 
segítségével tárolni és archiválni tudják annak a 
több százezer cégnek az adatait, amelyek július 
25-től elektronikusan kell leadják adóbevallá-
saikat. A megnövekedett adatforgalom oka a 
112-es egységes  adónyilatkozat, a 394-es, szol-
gáltatás igénybevételére és nyújtására, továbbá a 
belföldön történő adásvételre vonatkozó nyilat-
kozat. A közepes és nagy cégek tavaly októbertől 

elektronikusan kell leadják adónyilatkozataikat, 
a kisvállalkozások július 25-től. A hivatal adatai 
szerint körülbelül 470 ezer munkaadó és mun-
kavállaló kell letegye ilyen formán az egységes 
adónyilatkozatot. Az ANAF tárolókapacitását 
128 terrabyte-tal fogják kibővíteni. A közbe-
szerzésen kihirdetett munkát decemberig kell 
elvégezze a nyertes cég.

> Korlátozhatja munkaerőpiacát Spanyol-
ország a romániai munkavállalókkal szemben. 
A magas munkanélküliségi rátára hivatkozva 
Spanyolország korlátozhatja munkaerőpia-

cát a romániai munkavállalókkal szemben. A 
spanyol munkaügyi minisztérium 2010 végi 
adatai szerint 850 ezer romániai dolgozott az 
országban. A korlátozás nem vonatkozik azok-
ra a személyekre, akik már legálisan dolgoznak 
Spanyolországban. A romániai állampolgárok 
munkaengedélyt kell kiváltsanak, hogy állást 
kapjanak, a munkaerőpiac egyes szektorokban 
liberalizált maradhat. Spanyolország 2009 ja-
nuárjától teljesen megnyitotta munkaerőpiacát 
Románia számára, így egy romániait ugyan-
olyan könnyen alkalmazhatnak, mint egy spa-
nyol állampolgárt.
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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. augusztus 8-án 11.30-kor Székelyudvarhelyen, 
Malom utca 5. szám alatt árverés útján eladja az adós 
STIVIEL CONSULTING Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Bethlen utca 195/C., Hargita megye, 
fiskális azonosítószáma: 16287835) tulajdonát képező 
következő ingóságokat:

Megnevezés          Érték

 JCB 3 CX kotró-egyengető gép 62 000 lej

 3CX/4CX, 120 mm padkaképző kanál 3 300 lej

ÖSSZESEN: 65 300 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 fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a kül-
földi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román 
nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hite-
lezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban 
és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, 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 kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 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 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. július 18-án 
kifüggesztették.
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A nők szerepvállalása 
az üzleti életben

Az Országos Kereskedelmi törzs-
könyvi Hivatal (ONRC) egy gaz-
dasági hetilap felkérésére nem-
régiben összeállítást készített a 
nők gazdasági szerepvállalására 
vonatkozóan. Az összeállítás nem 
tekinthető átfogónak, ugyanis 
abban csak arra vonatkozóan 
vannak statisztikai adatok, hogy 
hazai viszonylatban hány nőt tar-
tanak nyilván részvényesként, 
társtulajdonosként és vállalkozó-
ként (engedélyezett magánsze-
mélyként stb.). 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az elemzés nem nyújthat tel-
jes képet, ugyanis nem tar-
talmaz számadatokat arra 

vonatkozóan, hogy hány nő tölt 
be ilyen vagy olyan rangú vezető-
tisztséget alkalmazotti minőségben 
például a bankszektorban, a bizto-
sítótársaságoknál, a részvénytársa-
ságoknál vagy a külföldi üzletlán-
coknál stb. Ennek ellenére érdekes 
és elgondolkoztatók a szóban forgó 
összeállítás tartalmazta adatok. Itt 
például megtudhatjuk azt, hogy 
országunkban 540 000-re tehető 
a részvényesként vagy társtulajdo-
nosként nyilvántartott női szemé-
lyek száma. Az ugyanilyen minő-
ségben nyilvántartott férfiak száma 
1,03 millió. Továbbá engedélyezett 
magánszemélyként a kereskedelmi 
törzskönyvi hivatalok nyilvántar-
tásában 65 000 nő szerepel, szem-
ben a 125 000 férfival. Ezek szerint 
a hazai vállalkozóknak 34 százalékát 
teszik ki a nők. Legtöbbet a főváros-
ban tartanak nyilván, közel 126 000-
et. Ám önmagában ez nem mond 
sokat, annál többet viszont, ha a 
munkaképes női lakosság számához 
viszonyítunk. Nos, ezek szerint Bu-
karestben minden nyolcadik mun-
kaképes hölgy vállalkozó. Országos 
viszonylatban a listavezető érdekes és 
meglepő módon Kovászna megye, 
ahol minden ötödik munkaképes 
hölgynek vállalkozói minősége is 
van. Egyébként az országos átlagnál 
jobb a helyzet Brăila megyében, ahol 
a szóban forgó részarány 38,9 száza-
lék, Tulcea megyében 38,1 százalék, 
Bákó megyében pedig 37 százalék. 
Sajnos megyénk a sor végén kullog, 

ugyanis a már említett vállalkozói 
kategóriákba tartozó nők részaránya 
alig 30,2 százalék, azaz 4 százalékkal 

alacsonyabb, mint az országos átlag. 
Egyébként a megyénkbeli női vállal-
kozók száma a 20 000-et sem éri el. 

Nők a csúcsvezetésben – Hargita megyére nem jellemző

Hargita megyei adatok
 

A különböző rendelkezésünkre álló statisztikai adatok  alapján Har-
gita megyére vonatkozóan megpróbáltuk kitágítani a kört. Egyrészt 
a népességi számadatok, másrészt a különböző gazdasági-társadalmi 
szektorokban munkavállalói minőségben betöltött vezetői tisztségek 
tükrében. A munkaerőforrás foglalkoztatási rátája Hargita megyében 
a nők esetében 64,1 százalékos, míg a férfiak esetében 65,9 százalékos. 
A foglalkoztatott aktív lakosság (alkalmazottak, vállalkozók, szabad-
foglalkozásúak stb.) száma 134 000, ebből 62 600 a nők száma, azaz 
részarányuk 46,7 százalékos. Ezekből a számadatokból az olvasható ki, 
hogy ugyan nincs nagy különbség a két nem között, de mégis a mérleg 
nyelve a férfiak javára dől el. Vannak olyan szektorok, amelyek eseté-
ben a női foglalkoztatottak száma jóval meghaladja a férfiakét, például 
a tanügyben, a vendéglátóiparban, a bank és biztosítási szektorban, az 
egészségügyben, a közigazgatásban, de ennek ellenére egy-két kivétel-
től eltekintve ezekben a szektorokban nemigen találunk a csúcsvezetők 
között nőket. Például az egészségügyi hálózatban vagy a központi köz-
igazgatás decentralizált intézményrendszerében. És el kell oszlatnunk 
egy tévhitet is. A kis- és nagykereskedelemben foglalkoztatottak tekin-
tetében a nők számbelileg „alulmaradnak”. Ebben a szektorban megyei 
viszonylatban 10 153 személyt foglalkoztatnak, s közülük 4596 nő. A 
nagyvállalatok élén lévő nők számát is megszámolhatjuk egy kezünkön, 
négy-ötről van szó. Van viszont egy olyan szektor, amelyben valóban 
jeleskednek a hölgyek, a számviteli vállalkozások terén: a megyénkben 
nyilvántartott és aktív 335 hivatásos könyvvizsgáló közül 251 nő, a 319 
minősített könyvelő közül pedig 287 a nők száma.

Összegezve: ami a nők vállalkozási kedvét illeti, a statisztikai adatok 
szerint Hargita megyében az elmarad az országos átlagtól, s ugyanakkor 
az általuk betöltött vezető tisztségek tekintetében sincs amivel nagyon 
dicsekedni.


