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> Marad a kamat, de meddig? Noha 
az elemzők többsége kamattartást vár a 
Román Nemzeti Bank e heti igazgatóta-
nácsi ülésétől, Jeffrey Franks, a Nemzet-
közi Valutaalap tárgyalóküldöttségének 
vezetője szerint a jegybank még idén ka-
matemelésre kényszerülhet, hogy ellen-
súlyozza az áremelkedést az energiaszek-
torban. Az IMF képviselője a Bloomberg 
hírügynökségnek adott interjújában ki-
fejtette, a jegybanknak eltökéltnek kelle-

ne maradnia a szigorú monetáris politika 
megőrzésében, bár Franks szerint az egy 
évvel ezelőtti áfaemelés bázishatásának 
eltűnéseként az inflációnak is csökkennie 
kell. Szerinte az sem lenne bölcs dolog, ha 
a jegybank csökkentené a kereskedelmi 
bankok kötelező tartalékrátáját. A nemzeti 
bank júniusban 6,25 százalékon hagyta az 
alapkamatot immár a 13., egymást követő 
hónapban, annak érdekében, hogy ellen-
súlyozza az áfaemeléssel és a nyersanyag-
árak emelkedésével meglódult inflációt. A 
pénzromlás a májusi 8,4 százalékos csúcs 

után júniusban 7,9 százalékra esett, és a jó 
mezőgazdasági terméskilátások miatt vi-
szont a szakemberek év végére 5 százalék 
körüli szintet várnak.

> Csökken az uniós pályázatokhoz 
szükséges nemzeti hozzájárulás. 15-ről 5 
százalékra csökkentette az európai uniós 
pályázatokhoz szükséges nemzeti önrész 
mértékét az Európai Bizottság. A hétfőn 
közzétett engedmény ugyanakkor az Unió 
27 tagállamából csupán hatra vonatkozik: 
Románia mellett Görögországra, Írország-

ra, Portugáliára, Magyarországra, valamint 
Lettországra. Az Európai Bizottság Finan-
cial Times által ismertetett szándéka sze-
rint, a könnyítéssel a tagállamok gyenge ab-
szorpciós képességét szeretnék erősíteni, de 
szintén az intézkedéssel gyorsítanák meg 
több tízmilliárd eurónyi uniós fejlesztési 
forrás sikeres lehívását is. Az EB szakem-
bereinek számítása szerint a finanszírozási 
könnyítés az elkövetkező három év alatt évi 
átlagban egymilliárd eurónyi „szabad fel-
használású tartalékot” hagy a tagországok 
költségvetéseiben.
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 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. augusz-
tus 25-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 
3. szám alatt, árverés útján eladásra kerülnek az adós LEO 
ALEXK Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Bucsin 
negyed, 4/B/26, Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 
22013745) tulajdonát képező következő ingóságok:

Megnevezés          Érték

 OPEL ASTRA személygépkocsi,  
     AC BREAK, HR-05-UYR, gyártási év 2004

23 000 lej

 DACIA LOGAN személygépkocsi,
     HR-10-LEO, gyártási év 2007

16 000

ÖSSZESEN 39 000 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 megnyi-
tott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. 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 magánsze-
mélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpont-
ban 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, táv-
irat 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 kormányrende-
let 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.

Gazdaság
Augusztus Közepétől indul A KogĂlniceAnu-hitelprogrAm

Kiszolgálás, érkezési sorrendben
Két helyszínen több mint harminc 
csíkszéki vállalkozó, üzletember 
és önkormányzati képviselő volt 
tegnap kíváncsi a Kogălniceanu-
hitelprogrammal kapcsolatos tud-
nivalókra, információkra. A vár-
hatóan augusztus közepén in duló 
program idei évi fordulójában 24 
millió lejnyi kedvezményes ka-
mattámogatású hitelre várják a 
vállalkozók pályázatait.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Csíkszéki vállalkozók előtt 
mutatta be tegnap a Ko-
găl niceanu-prog ram mal 

kapcsolatos tudnivalókat Gyer kó 
László szenátor meghívására Fan-
csali Kálmán, a Kis- és Középvállal-
kozások Pályázatait és Programjait 
Levezető Ügynökség (AIPPIMM) 
Hargita megyei kirendeltségének 
munkatársa. A szakember a tegnapi 
nap folyamán előbb Csíkkarcfalván 
közel egy tucat, majd a délután so-
rán Csíkszeredában, a megyeháza 
márványtermében megközelítőleg 
húsz érdeklődő előtt ismertette a 
hitelprogram céljait és kritériumait. 
Mint kihangsúlyozta, nagyon fon-
tosnak tartja, hogy a Kogălniceanu-
program kínálta lehetőségekről 
minden Hargita megyei vállalkozó 
idejében értesüljön, főként mivel 
a várhatóan augusztus közepétől 
rajtoló program keretében idénre 
meghirdetett 24 millió lejes hi-
telkeretet a beérkező pályázatok 
sorrendjében ítélik oda. Elmond-
ta, a vállalkozásonként igényel-
hető hitel felső szintje évi 125 
ezer lejben van maximalizálva 
– részlegesen támogatott kamat-
tal, állami garanciával együtt. Az 
Országos Hitelgarancia Alap által 
biztosított állami garancia értéke 
azonban csak a hitel értékének 
legtöbb 80 százaléka lehet, összeg-
ben kifejezve viszont nem több 
mint 100 ezer lej. Mint leszögez-
te, a Kogălniceanu-programban 
bár hitelről van szó – azaz vissza 
nem térítendő támogatásról –, a 
vállalkozók szempontjából nagy 
előnye mégis a hitelkeret rugalmas 
felhasználási módjában, valamint 
a gazdasági minisztérium által 
nyújtott hiteltámogatásban van. 
A kamattámogatás esetében meg-
szabott felső limiteket a szaktárca 
a lejben nyújtott kölcsön esetében 
70 százalékban maximalizálta, ám 

ez így sem lehet több mint évi 6,5 
százalék a hitelkeret-állományból 
felhasznált összegnek.

Fancsali a tegnapi találkozókon 
elmondta, a kormány becslései sze-
rint a program indulásának az idei 
első – csonka – évében várhatóan 
4–4,5 ezer vállalkozás juthat ily mó-
don kedvezményes hitelhez, míg a 
2012 és 2013-as esztendőkre elkü-
lönített 70, illetve 71 millió lejes 
keret a Kogălniceanu-programban 
már évi 12 ezer vállalkozás hite-
lezését teszi lehetővé. A várható 
Hargita megyei érdeklődők számát 

firtató kérdésünkre Fancsali azt vá-
laszolta, bár érdeklődők már jelen-
leg is vannak, de a hitelprogramban 
konkrétan résztvevők számának 
megbecsülését még korainak vélte. 
Mint fogalmazott, a program iránt 
érdeklődők száma reményei szerint 
a napokban tovább folytatódó is-
mertető kampány során bővülni 
fog. Így holnap, azaz augusztus 4-én 
Gyergyószentmiklóson, míg au-
gusztus 11-én Székelyudvarhelyen 
folytatják a hitelprogramhoz kap-
csolódó népszerűsítő, felvilágosító 
road-showt.

termelő beruházásfejlesztés kkv-k számára

Fancsali Kálmán a tegnapi találkozókon a kis- és középvállalkozások 
termelési beruházásait támogató, illetve a piaci versenyre való felkészí-
tését erősítő támogatási lehetőségekről is beszámolt. A gazdasági mi-
nisztérium által meghirdetett program a kisvállalkozások termelő ága-
zati és korszerűsítési beruházásait legtöbb 250 ezer euróval, a közepes 
méretű vállalatokét legtöbb 1,5 millió euróval, míg a nagyvállalato két 
maximálisan 5 millió euróval támogatja. Az elnyerhető támogatás 
mértéke azonban kisvállalkozások esetében nem lehet több, mint a 
teljes beruházás értékének 70 százaléka, míg a közepes vállalkozások 
esetében a szaktárca 60 százaléknál húzta meg a finanszírozási határt. 
A vissza nem térítendő támogatást az illető vállalatok új berendezések 
és gépek vásárlása, vagy a termelés automatizálása mellett akár telep-
helybővítésre, vagy a kapacitásnövelést szolgáló új termelési helyszínek 
létrehozására is fordíthatják, de szintén e pénzből finanszírozhatják a 
fejlett technológiák bevezetésével, vagy pedig a softwerek, szabadal-
mak és használati jogok vásárlásával kapcsolatos költségeiket is.

Vállalkozó hallgatóság a tegnapi csíkszeredai Kogălniceanu-programismertetőn: esélyt latolgattak


