
Hét hónap viszonylatában sem nö-
vekedett az eladott új személygép-
kocsik száma, bár júliusban több 
talált gazdára, mint 2010 azonos 
hónapjában. 
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Ennek ellenére az importőrök, 
a forgalmazók továbbra is 
reménykednek, nem tartják 

kizártnak az éves százezres szint 
elérését, többek között azzal is 
számolva, hogy a becslések szerint 
mintegy 24 000 értékjegy vár még 
„piacosításra”. 

Az import-személygépkocsik te-
kintetében a statisztikákból az derül 
ki, hogy némileg módosult a vevői 
preferencia. Egy minap készült hiva-
talos statisztika újólag arról tanúsko-
dik, hogy ezek tekintetében nem az 
ár a döntő, hanem a teljesítmény, a 
márka, az üzemben tartási költségek, 

a fiabilitás és nem utolsósorban a vár-
ható értékcsökkenés. Az érdekesség 
kedvéért érdemes megemlíteni azt 
is, hogy az autóipar „globalizációja” 
nyomán ma már egy adott márkát 

nem csupán a német vagy a fran-
cia cég anyaországában gyártják. A 
fentebb vázoltakat jól érzékelteti az 
alábbi, az értékesített importautók 
10-es toplistájának táblázata:

Autósmagazin

Hirdetés

Hirdetések

Változás a használt autók piacán

A használt autók piacán is szerkezeti változás következett be: a statisz-
tikai adatok szerint jelentős mértékben visszaesett az „első bejegyzéses” 
gépkocsik száma. Így míg 2010-ben a használtautó-piac 30%-át tette 
ki az importáltak részaránya, az 2011 első hét hónapja viszonylatában 
18%-ra csökkent. Azaz: az idén gazdát cserélt 279 798 használt gépko-
csi közül csak 50671 származott külföldről.

A belügyminisztériumtól származó adatok szerint a forgalomba be-
írt használt személygépkocsik toplistáját a Volkswagen vezeti 46 374 
egységgel, azt követi a Dacia (41 656) és az Opel (36 603). Továbbá: 
az Opel esetében 32,8%-ot tesz ki a külföldről behozottak részaránya, 
közel 30%-ot a Ford, a Volkswagen és az Audi esetében, 14,33%-ot a 
Peugeot és a Skoda esetében. Következésképpen egyes márkák (Skoda, 
Peugeot, Renault stb.) nagyobb arányt képviselnek a megelőző idő-
szakokban behozott és bejegyzett gépkocsik „gazdacseréjében”.
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AutópiAci toplistA

A Skoda a kedvenc külföldi márka

ÁllÁsAJÁNlAt
Két csíkszeredai vállalkozás 

új munkatársakat keres 
az alábbi munkakörökbe, szeptember–októberi kezdéssel:

 ÉPÍTÉSFELÜGYELŐ 
 tANÁcsADó (2 pozíció)  AssZisZtENs

Általános elvárások:
– C2 vagy C1 szintű nyelvismeret: román ÉS magyar;
– B kategóriás jogosítvány;
– tökéletes számítógép-kezelői ismeret;
– egyetemi végzettség.

Speciális elvárások:
Építésfelügyelő (diriginte de şantier, cod 2): legalább 5 év tapasztalat 

és érvényes ISC-engedély.
Tanácsadó 1.: gazdasági egyetemi diploma, EU-s pályázati tapaszta-

lat, mendzsment-továbbképzés vagy mesteri fokozat, 3 év tapasztalat és 
mezőgazdasági ismeretek előnyt jelentenek.

Tanácsadó 2.: gazdasági, pénzügyi, műszaki vagy jogi egyetemi dip-
loma, építés-menedzsmentben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Asszisztens: legalább C1 szintű német nyelvismeret, kitűnő kom-
munikációs képesség.

Amit kínálunk:
– dinamikus és innovatív csapat;
– továbbképzési lehetőségek;
– motiváló bérezés;
– kiemelten jó munkakörülmények.
Jelentkezés: az pv.aug11@gmail.com címre küldött e-maillel, a 

megpályázott munkakör(ök) megjelölésével, melyhez csatolni kell 
pdf-formátumban egy Europass típusú magyar ÉS egy román nyelvű, 
fényképes CV-t. Egyéb dokumentumokat az előválogatás után kérünk. 
Jelentkezési határidő: szeptember 5.

A Hargita Megyei 
Kereskedelmi és iparkamara,

 

Inspector Resurse Umane
tanfolyamot indít szeptemberben: 

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 
és Gyergyószentmikloson.

Bővebb információk:
 a Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén: 
    Temesvári súgárút 24–26. szám alatt; 
 a következő telefonszámokon: 0266–371802, 0266–371483;
 az office@ccihr.ro e-mail címen;
 www.ccihr.ro

Hargita megye prefektusi Hivatala

ÁRAJÁNLATOKAT VÁR 
csíkszeredai 220–250 m2-es helyiség bérbevétele végett, 

amelyet a népszámlálási sajátos tevékenységek 
lebonyolítása céljából rendeznének be 

három teremben. 

A tenderfüzettel kapcsolatos, valamint más információkért 
a 0266–371114-es telefonon állnak az érdeklődők 

rendelkezésére, e-mail: economic@prefecturahr.ro.

Hargita Megye tanácsa
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti székhellyel értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy a 2. emelet átépítése, valamint emelet ráépítése a Megyei 
Sürgősségi Kórház C épületére Csíkszeredában, dr. Dénes László u. 2-es 
számú telephelyére vonatkozó tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. augusztus 30-án döntéstervezetet 
hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron u. 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–16.30 
óra között, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthajták be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

sorsz. Márka Modell Gyártási hely 2011-ben eladott 
darabszám

piaci részesedés 
(%)*

Átlagár 
(áfás euró)

  1. skoda Octavia Mladá Boleslav, Csehország 2037 6,7 16 000

  2. Volkswagen Golf Wolfsburg, Zwickau, Németország 1459 4,8 17 500

  3. Opel Astra rüsselsheim, Németország; Glivice, Lengyelország 1114 3,7 17 000

  4. renault symbol Bursa, törökország 1074 3,5 8 000

  5. Chevrolet Aveo Bupyeongágu, dél-korea 894 2,9 11 000

  6. Volkswagen Passat Zwickau, emden, Németország 827 2,7 24 000

  7. Volkswagen Polo Pamplona, spanyolország; Bratislava, szlovákia 816 2,7 11 500

  8. Opel Corsa Zaragoza, spanyolország; eisenah, Németország 760 2,5 12 200

  9. Ford Fiesta köln, Németország; Valencia, spanyolország 746 2,4 12 000

10. skoda Fabia Mladá Boleslav, Csehország 718 2,4 12 000

* A piaci részesedés az importált gépkocsikra számítva


