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> Csíkszeredában és Karcfalván mutat-
ják be ma a Kogălniceanu-hitelprogramot. 
Kis- és középvállalkozások által igénybe vehető 
támogatásokról számol be ma Gyerkó László 
szenátor kezdeményezésére Fancsali Kálmán, a 
Kis- és Középvállalkozások Pályázatait és Prog-
ramjait Levezető Ügynökség Hargita megyei 
munkatársa Csíkkarcfalván és Csíkszeredában 
tartandó előadásain. Az előadó a Kogălniceanu 
Kártya elnevezésű hitelprogramot, valamint a 
kkv-k termelési beruházásait és a piaci verseny-

re való felkészítését támogató programokat 
ismerteti. Az első találkozóra ma 13 órakor 
Csíkkarcfalván, a régi tanács épületében kerül 
sor, majd délután 5 órától Csíkszeredában, a 
megyeháza Márvány-termében tájékoztatják 
az érdekelt vállalkozókat. A sorozat holnap a 
gyergyói, majd augusztus 4-én az udvarhelyszéki 
vállalkozók tájékoztatásával folytatódik.

> Elodázták a fizetésképtelenséget. Sikerült 
megállapodni az Egyesült Államok két politikai 
erejének az adósságplafon kérdésében – jelen-
tette be vasárnap este Barack Obama amerikai 

elnök. Az összességében 2200 milliárd dolláros 
program nem tartalmaz adóemelést: ehelyett 
csaknem ezermilliárd dollárral növeli az ame-
rikai államadósságot, míg a fennmaradó 1200 
milliárdot az elkövetkező tíz év alatti deficit-
csökkentésből teremti elő. A további pénzügyi 
döntések kidolgozásához azonban felállítanak 
egy 12 tagú, kétpárti kongresszusi bizottságot, 
amely november végéig egy 1800 milliárd dol-
láros, vagy annál is nagyobb deficitcsökkentésre 
tesz javaslatot. Amennyiben javaslatukat nem 
fogadják el, automatikusan életbe lép majd az 
1200 milliárd dolláros költségcsökkentés.

> 32 milliárd euróra rúgott az áfabevétel. 
Közel 32 milliárd euró gyűlt be tavaly az áfá-
ból – derül ki a Pénzügyminisztérium adata-
iból. Ennek egynegyedét, 8,21 milliárd eurót 
osztottak vissza a megyéknek a befizetett áfa és 
jövedelemadó, a lakosság számaránya és a szo-
ciális támogatások alapján. A visszaosztásnál a 
szolidaritás elve érvényesült, vagyis a szegényebb 
megyéknek a befizetett adókból többet osztot-
tak vissza, mint a gazdagoknak, így a Gândul 
napilap szerint Vaslui megye kapta a legtöbbet. 
Itt a befizetett áfának és jövedelemadónak a 90 
százalékát fizette vissza a kormány. 
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Gazdaság
várt érték alatt marad az infláció – állítja az imf

az állami cégek eladását
 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az OrSzáGOS 

adóÜGYnÖkSéG,
a Hargita megyei 

közpénzügyi vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. augusztus 
25-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. 
szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós STEFFI 
COM Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyócsomafalva 1116. 
szám, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 490840) 
tulajdonát képező következő ingóságok:

megnevezés          érték

   szárítókamrai felszerelések 2000 lej

   négyfejes gép 5000 lej

   marógép 5000 lej

   lambériagyártó gép 4200 lej

    ÖSSzESEn: 16 200 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt 
legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság titkárságán kell benyújtani (Csíkszereda, 
Decemberi forradalom utca 20. szám) a következő doku-
mentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A 
befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az aján-
lattevőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi sze-
mélyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) 
másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők 
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 személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának 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, összhangban 
az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as 
szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.
Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2011. augusztus 2-án 
kifüggesztették.

„nem gondolhatja komolyan” az 
egészségügynek szánt költségvetés 
növelését, amíg e téren nem képes 
kézben tartani a költségeket, bár 
azt az államfő is elismerte: az egész-
ségügyi rendszer jelenleg így is alul-
finanszírozott.

nyomasztó céges
adósságállomány
Jeffrey Franks ugyanakkor a 

kormány második legfontosabb 
feladatának a felhalmozott adós-
sághátralékok rendezését és kifi-
zetését nevezte, bár e téren elért 
eredmények kapcsán is méltatta a 
kormányszerveket. „A hatóságok 
csaknem teljes mértékben felszá-
molták az állami és helyi költség-
vetési elmaradásokat, elkészítették 
ezek leltárát is. Ennek során derült 
ki, hogy csupán az állami vállala-
toknál a hátralékok több mint 20 
milliárd lejt tesznek ki” – magya-
rázta Franks, hozzátéve, ezek a ki-
fizetetlen számlák hatalmas féket 
jelentenek a növekedés számára. 
A washingtoni pénzintézet tiszt-

viselője egyúttal emlékeztetett is: 
Románia az IMF-fel kötött szer-
ződésben év végéig az állami cégek 
adósságállományának 2 milliárd 
lejjel való csökkentését vállalta. Ez 
nagyjából a jelenlegi adósságállo-
mány tíz százaléka, így az állami 
cégek kifizetett számlái az idei esz-
tendő végére 18 milliárd lejre kell 
apadjanak. Franks ugyanakkor az 
adósságlefaragás mellett a román 
kormánynak kiadott „házi feladat-
ként” legalább akkora hangsúlyt 
helyezett az állami vállalatok te-
vékenységének költségracionali zá-
lására, átszervezésére, illetve egye-
sek értékesítésére. Bár az állami 
vállalatok körében megvalósítható 
reformokat a tisztviselő is az egyik 
legnehezebben megoldható kér-
désnek nevezte, az állami cégek 
vezetésének politikamentes, füg-
getlen ügyvezető igazgatók kezébe 
való átengedését – mint törekvést 
– jónak és követendőnek tartot-
ta. „Sok állami vállalatnál értek el 
haladást. Sok esetben a kormány 
a teljes vagy részleges privatizá-

lást választotta. Arra biztatnám 
a kormányt, legyen kitartóbb e 
területen” – folytatta Franks. A 
pénzügyi szakember szerint arról 
is sürgősen meg kell bizonyosod-
ni, hogy az állami áram- és gáz-
szolgáltató vállalatoknál az összes 
szerződés átlátható módon lett-e 
megkötve.

Uniós pénzekre alapozó
a forrásbevonás
A harmadik nagy terület, melyre 

az IMF szerint Bukarestnek figyel-
nie kell, a közbeszerzésekkel járó 
költségek növekedése, melyeknek 
ugyanakkor a költségvetési kiadási 
határon belül kell maradnia. Utób-
bihoz egyébként Franks szerint a 
legjobb módszer az abszorpciós ké-
pesség javításával az európai uniós 
finanszírozású projektek kiaknázá-
sa. „Az EU-alapok felhasználásá-
nak ösztönzése legyen a cél. Leg-
alább egy részüknek a felhasználása 
rendkívül ösztönzően hatna a gaz-
dasági tevékenységre” – mondta az 
IMF képviselője.

A Petrom kőolajtársaságban birto-
kolt közel 10 százalékos állami tulaj-
donhányad értékesítésének kudarca 
sem veheti el a kedvét az államnak a 
Nemzetközi Valutaalappal szemben 
vállalt privatizációk lebonyolításá-
tól – szűrhették le tegnap a lényeget 
a Nemzetközi Valutaalap tárgyaló-
küldöttségének tegnapi kiértékelő 
szavaiból. A kormány ugyanis még 
a pár hónappal korábbi felülvizsgá-
lat alkalmával vállalta, hogy ez év 
végéig, de legkésőbb jövő eszten-
dő elejéig eladja a Transelectrica, a 
Transgaz és a Romgaz vállalatokban 
birtokolt 15 százalékos részvény-
csomagokat, míg a Hidroelectrica 
és a Nuclearelectrica vállalatok 
részvényeinek 10 százalékára keres 
magánbefektetőt. Az állami rész-
privatizációs feladatok ugyanakkor 
ezzel még nem zárultak le: az eladásra kerülő állami rész-
vénypakettek sora a Román Államvasutak és a Tarom 
légiszállítási vállalat egyaránt 20-20 százalékos tulajdon-
hányadának értékesítésével kell folytatódjon. 

Az állami ellenőrzés alatt álló vállalatok tevékeny-
ségének hatékonyabbá tétele érdekében ugyanakkor 
a kormány ez év végéig nemzetközi fejvadászcéget 
bíz meg, hogy politikailag független menedzsereket 

válogasson ezek élére. Az állami vállalatok magán-
menedzsmentjének kiválasztása idejére Ion Ariton 
gazdasági miniszter rendeletet adott ki, melynek ér-
telmében a vezérigazgató nem lehet azonos annak a 
cégnek az igazgatótanács-elnökével, melyben a válla-
latnak többségi részvénycsomagja van. Az első ilyen 
intézkedést az Oltchim vegyi kombinát esetében 
léptetik életbe.

A Petrom-kudarc ellenére is folytatni kell az állami cégek privatizációját


