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> Belebetegedtek a pénzügyőrök az 
elbocsátási hírbe. Elbocsátják az Országos 
Pénzügyőrség alkalmazottjainak 24 száza-
lékát – írja a Krónika napilap. A leépítés 
azokat érinti, akik nem kielégítő szaktudás-
ról tettek tanúbizonyságot az intézmény 
munkatársainak közelmúltban lezajlott 
tesztelésén. Az Országos Pénzügyőrség 
1375 alkalmazottját vetették alá tesztelés-
nek, ezek közül 329-nek bontják fel a mun-
kaszerződését. Sorin Blejnar, az Országos 

Adóügynökség elnöke azonban sajtótájé-
koztatóján elmondta, az elbocsátásra kisze-
melt pénzügyőrök közül 125 fő, vagyis az 
érintettek mintegy 40 százaléka betegsza-
badságra ment, amint megtudta, hogy el-
bocsátás vár rájuk. A hatályos törvénykezés 
szerint ugyanis betegszabadságon levő mun-
kavállalót nem lehet elbocsátani. Blejnar 
naivitásnak nevezte a pénzügyőrök lépését, 
leszögezve, értesíteni fogják az Egészségügyi 
Minisztériumot és az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárat, hogy vizsgálják ki, 
valóban betegek-e.

> 10 százalékos lakásbiztosítási penetrá-
ciójával az uniós sereghajtók közé tartozik 
Románia – derül ki a Genertel direktbiztosító 
nemzetközi hálózatában végzett felméréséből. 
Az Unió országai közül az ellenpólust Német-
ország és Csehország jelenti, ahol a lakásállo-
mány több mint 80 százalékára van valamilyen 
féle lakásbiztosítás kötve. Lengyelországban 
viszont már csak 50, Olaszországban pedig – 
nem kis meglepetésre – csupán 25 százalékos 
a bebiztosított lakóingatlanok aránya. „A cseh 
piac rendkívül telített, számos alap- és kiegészí-
tő szolgáltatás, valamint magasabb díj jellemzi, 

a lengyel piac ezzel szemben mindkét szem-
pontból mérsékeltebb képet mutat. Romániá-
ban azonban kettősség figyelhető meg: az ügy-
felek döntő többsége alacsony fedezeti körrel 
és díjjal, a meglévő hiteléhez kapcsolva köti a 
biztosítását, a többiek önkéntes indíttatásból 
viszont inkább az összetettebb, drágább biz-
tosítások iránt érdeklődnek” – állapítja meg a 
tanulmány. A cég elemzői megjegyzik viszont, 
hogy a penetráció mértéke mindenhol jól jel-
lemzi a piac fejlettségét, mind a szolgáltatás 
színvonalában, a termék fejlettségében, mind 
az átlagdíjak nagyságában.
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Gazdaság
lehet benyújtani a 112-es űrlapot

az ügyfélablaktól
ezer átvett autóhoz közelít

a hargita megyei remat

Újabb jegyeket kérnek
Ha a kezdetekhez képest kisebb iramban is, de még min-
dennap átlag négy-öt tíz évnél öregebb gépkocsi leadásá-
val jelentkeznek a roncsautóprogram keretében a csík-
szeredai remat vashulladékgyűjtő telepeinek kapujánál 
a Hargita megyei autótulajdonosok. A roncsprogram idei 
évi indulása óta leadott 975 jármű bíró józsef számítása 
szerint a szezon végéig 1300-ra fog emelkedni.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A korábbi hónapok megszokott látványához képest el-
tűntek az idén kiselejtezett öreg járgányokból képzett 
„hegyek” a csíkszeredai Remat-telep udvaráról, noha 

a Hargita megyei cég a roncsautóprogram idei évi indulása óta 
immár 975 öreg járgány átvételénél tart. A cég csíkszeredai te-
lepén idén immár kereken félezer, míg a gyergyószentmiklósi 
és székelyudvarhelyi munkapontokon a 3800 lejes értékjegyért 
cserébe 275, valamint 200 öreg gépkocsit vettek át – tudtuk 
meg tegnap Bíró Józseftől, a Hargita megyei Remat Rt. ügy-
vezető igazgatójától. A roncshegyeket hiányoló kérdésemre a 
szakember elárulta, udvarukat épp nemrég hagyta el az a köl-
csönbérletbe hozott préselőgép, mely szinte szabályos kockává 
„csomagolta” az idén átvett roncsokat, a telep udvara ugyanis 
immár szűkössé vált a roncsautóprogram keretében későbbi-
ekben leadandó öreg járgányok fogadására és tárolására. De 
Bíró máris a folytatásban gondolkozik, elárulva, a mai nap 
folyamán épp a csíkszeredai telep „szükségleteit lefedendő” 
újabb 100-as értékjegycsomagért indul Bukarestbe, de szá-
mításai szerint a jövő hét első napjaiban a programot irányító 
Országos Környezetvédelmi Alaptól újabb értékjegyeket kell 
kérnie a cég gyergyói és udvarhelyi munkapontjai számára 
is. Nem titkolja, a roncsautóprogram iránti érdeklődés máris 
nagyobb lett a vártnál, így ha cégük esetében az év elején, a 
program keretében kiselejtezendő autók számát ezer darabra 
saccolta, akkor a jelenlegi állás tükrében várakozásaiban erre 
most még további háromszáz darabot tesz rá. Optimizmusát 
ugyanakkor a program keretében a jogi személyek érdeklődé-
se és az általuk kiselejtezett gépkocsik száma is csak erősíti: a 
különböző állami cégek, önkormányzatok és közintézmé-
nyek idén eddig már 12 kiselejtezett járgányt hoztak be ud-
varukra, ebből a legtöbb – szám szerint 8 darab – a Romsilva 
állami erdőgazdálkodási társaságtól származott. Úgy becsü-
li, a roncsautóprogramban érdekelt többi teleppel közösen 
Hargita megye szintjén idén közel 2 ezer öreg járgánnyal 
apaszthatják a megye korszerűtlenné vált járműparkját.

űrlap kitöltése és benyújtása kap-
csán gondot okozott annak az 
előírásnak a gyakorlatba ültetése, 
miszerint a 2011/6-os sürgősségi 
kormányrendelet alapján létreho-
zott mikrovállalkozások (SRL-D) 
esetében a munkáltató által fize-
tendő társadalombiztosítási hoz-
zájárulás alól mentesülnek azok, 
akik legfeljebb négy alkalmazottat 
foglalkoztatnak meghatározatlan 
időre szóló munkaszerződéssel. 
Ezt a mentességet nem engedte 
be a rendszerbe a program, azon-
ban ezt mára sikeresen orvosol-
ni tudták. „A program júliustól 
kezdődően lehetővé teszi ennek a 
mentességnek a rávezetését is az 
űrlapra” – állítja a szakember, ám 
megjegyzi, amennyiben eligazítást 
igényelnének az érintett vállalko-
zók, tanácsadással természetesen 

továbbra is szívesen állnak a ren-
delkezésükre.

Neten keresztül is
kérhető a bizonylat
A Hargita megyei pénzügy első 

embere az utóbbi időben a különbö-
ző nyilatkozatokkal és bizonylatokkal 
kapcsolatosan megjelent módosító 
jellegű rendeletre is kitért. „Az adó-, 
az illeték- és a hozzájárulás-fizetési 
kötelezettségek teljesítési módjára 
vonatkozó bizonylattal (certificat 
de atestare fiscală) kapcsolatosan 
jelent meg nemrégiben egy ilyen jel-
legű pénzügyminiszteri rendelet, a 
2011/2014-es. Erre azért tartom ér-
demesnek felhívni a figyelmet, mert 
ugyancsak kapcsolódik az elektro-
nikus ügyintézés problémaköréhez. 
A rendelet értelmében ugyanis az 
ilyen bizonylatot igénylő kérését 

ezentúl interneten is lehet továbbíta-
ni. Amennyiben a nagy és a közepes 
adófizetői kategóriába tartozó vállal-
kozásokról, cégekről van szó, akkor 
az így továbbított kérésre a bizony-
latot ugyancsak elektronikus formá-
tumban közlik ki, amit a kézhezvétel 
után az adófizető kinyomtat és hitele-
sítésére annál az adóhatóságnál kerül 
sor, ahová fiskális lakhely szerint tar-
tozik” – sorolja a szakember. Kedves 
Imre szerint ez a rendszer ily módon 
jelentősen megkönnyíti az ügyin-
tézést, egyszersmind lerövidítheti a 
bizonylat kibocsátásának időtarta-
mát is. „Most, hogy egyre több cég 
rendelkezik megfelelő informatikai 
infrastruktúrával, több mint aján-
latos élni az új rendelet teremtette 
lehetőséggel” – teszi hozzá a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgató-
ság ügyvezető igazgatója.


