
Jól teljesített eddig Hargita me-
gye a Regionális Operatív Prog-
ram keretében rendelkezésre 
álló pénzalapok lehívásában. 
Az eddig sikeresen megpá-
lyázott és lehívott 110 millió 
eurója révén Hargita megye a 
megyék országos rangsorában 
a tizedik helyre, míg a Központi 
régión belül – Maros és Szeben 
megyéket is lepipálva – a má-
sodik helyre sorolódik.
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Románia számára az Eu-
rópai Unió még az EU-
csatlakozást megelőzően le-

hetővé tette az úgynevezett előcsat-
lakozási pénzalapok lehívását, utólag 
pedig az uniós programok keretében 
történő lehívást. Jelenleg – ponto-
sabban a 2007–2013-as időszak-
ban – Románia rendelkezésére hét 
program keretében több mint 20 
milliárd euró lehívására van lehető-
ség. Négy év és nyolc hónap telt el 
a csatlakozás időpontjától, de sajnos 
az Európai Unió alapjaiból csak 2,8 
milliárd euró került be a román gaz-
daságba. Ennek jelentős része – több 
mint 920 millió euró – a Regionális 
Operatív Program (POR) kere-
tében iskolák, napközi otthonok, 
kórházak, utak újjáépítésére, felújí-
tására lett felhasználva. Ezek szerint 
az elmúlt időszakokban a „felvevő-
képesség” elégtelennek bizonyult, és 
fennáll annak a veszélye, hogy nem 
sikerül felhasználni a rendelkezésre 
álló pénzösszeget.

Új tárca, új miniszter, 
régi problémák
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milliárd euró uniós pénzalap lehívá-
sára számított, de az év elejétől eltelt 
nyolc hónap során csak egymilliárd 
euró körül volt a lehívott, vissza nem 
térítendő pénzalapok nagysága. A 
dolgok ilyenszerű alakulása okán 
került sor a minap egy új miniszté-
rium, az Európaügyi Minisztérium 
létrehozására, amely élére Leonard 
Orban egykori európai biztost, illet-
ve államelnöki tanácsadót nevezték 
ki. E minisztérium feladata azon-
ban nem a pénzalapok ügykezelése 
lesz, hanem a lehívási folyamatok 
gördülékenyebbé tétele, az eljárá-
sok leegyszerűsítése, az illetékes 
központi hatóságok tevékenységé-

nek koordinálása és a hatékonyabb 
együttműködés biztosítása az Unió 
illetékes szerveivel. Minderre már 
csak azért is szükség lenne, mert a 
tapasztalat szerint a hazai gyakor-
latban túlzott bürokrácia mutatko-
zott, nehézkesen haladt a költségek 
visszatérítése, s a szerződéskötések 
is nemegyszer körülményesnek bi-
zonyultak. Olyan esetek is voltak, 
amikor a különböző óvások és fel-
lebbezések nyomán a szerződések 
megkötése több mint másfél évet 
csúszott. De ha már a gondokról 
beszélünk, szintén ugyanebben az 
időszakban okozott problémát a 
kormány ama döntése is, mely alap-
ján az előfinanszírozásra fordítandó 
költségvetésből nyújtott összegek 
részarányát 30 százalékról 10 száza-
lékra csökkentették.

Alacsony lehívási ráta
A közvetlenül Brüsszelből ka-

pott, lapunk birtokába került ada-
tokból ugyanakkor jól kirajzolódik 
az uniós pénzalapok lehívásának 
helyzetképe is. E szerint augusztus 
31-ével bezárólag a hét nagy Romá-
niában futó program keretében ösz-
szesen 30 162 projektet nyújtottak 
be országos viszonylatban, s ezek 
közül 6765-re vonatkozóan szüle-
tett finanszírozási jóváhagyó dön-
tés. A pályázóknak eddig közel 2,8 
milliárd euró értékű uniós pénzala-
pot utaltak át, azaz a 2007–2013-as 
időszakra biztosított uniós alapok-
nak mindössze alig 13,5 százalékát. 
Ugyanakkor a benyújtott pályáza-
toknak is csupán 22,4 százalékára 

vonatkozóan született finanszíro-
zást jóváhagyó döntés. Ezekből a 
számadatokból is az következtethe-
tő ki, hogy nem is annyira a pályá-
zatbenyújtással van a gond, mint az 
azt követő „történésekkel”. Neveze-
tesen: viszonylag hosszú időnek kell 
eltelnie addig, amíg jóváhagyódik a 
finanszírozási döntés, azt követően 
pedig nem egy esetben elhúzódik a 
szerződéskötés, illetve a projektek 
gyakorlatba ültetése. Ezért is állít-
ják egyes szakelemzők, hogy nem 
a pályázással van gond, hanem in-
kább a projektek tényleges kivitele-
zésével, megvalósításával. A statisz-
tikai adatok szerint a hét program 
közül is kiemelkedőnek bizonyult 
a POR, amely keretében 7856 pá-
lyázatot nyújtottak be, s azok közül 
2025-re vonatkozóan született meg 
finanszírozási döntés, azaz 25,7 
százalékukra. A pályázók a múlt 
hónap végéig közel egymilliárd eu-
rós kifizetésben részesültek. Ezek 
szerint az e programra szánt uniós 
pénzalapnak eddig 22,8 százaléka 
került felhasználásra. Egyébként 20 
százaléknál magasabb arányt a Re-
gionális Operatív Programon kívül 
csupán még csak egyetlen program 
keretében, a Humánerőforrás-fej-
lesztési program (POS) keretében 
sikerült elérni, nevezetesen 21,6 
százalékosat.

Fekszik Hargita megyének 
a POR
Nem véletlenül váltotta ki a leg-

nagyobb érdeklődést, illetve sikert 
a régiófejlesztési program, mert e 
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> Minimálbér helyett minimálórabér. 
Havi minimálbér helyett munkaórára meg-
szabva kérik a kifizetendő minimális összeg 
megállapítását a munkáltatók Sulfina Barbu 
munkaügyi minisztertől. Ezenkívül azt is 
kérték, hogy az 1000 lej alatti fizetésekre 100 
és 300 lej közötti prémiumot adhassanak, és 
a prémiumok után csak egészségbiztosítási 
hozzájárulást kelljen fizetniük a cégeknek. A 
munkáltatók szerint az új minimálbér jobb 
mutató lenne a jelenleginél, és arra is lehetősé-

get adna, hogy az alkalmazottak több cégnek 
is bedolgozhassanak. A minimális órabér ér-
tékét 4 lej körül szabnák meg.

> Leasingben erősít a BMW. A német 
BMW autógyártó veszi meg a holland ING 
biztosító autólízing üzletágát. A korábban 
nehéz helyzetbe került – a romániai piacon 
is érdekelt – holland biztosítótársaság az álla-
mi segítség fejében több üzletágának eladását 
is vállalta. A BMW az ING-nek vételárként 
637 millió eurót fizet. Az ING autólízing üz-
letága jelenleg közel 1200 alkalmazottat fog-

lalkoztat és nyolc országban mintegy 240 ezer 
autó bérbeadását kezeli.

> Privatizálás elbocsátásokkal. 2012. 
június végéig privatizálják az új, Olténia és 
Hunyad energetikai vállalatokat – derült ki 
a kormány és a Nemzetközi Valutaalap által 
aláírt szándéknyilatkozatból. A két cég ma-
gánosítása ugyanakkor némely egységnél 
legkevesebb 900 fős személyzetelbocsátást is 
maga után von. A kormány eredeti szándéka 
szerint a legfontosabb energia- és szénterme-
lőket két országos vállalatba, az Electra és a 

Hidroenergetica cégben egyesítette volna, 
de a felmerült jogi problémák miatt végül 
lemondtak e tervekről, és alternatív meg-
oldásként két kisebb energetikai vállalatot 
létesítenek, az Olténia és a Hunyad energe-
tikai komplexumot. A hunyadi energetikai 
komplexum része lesz a parosényi és a mintiai 
hőerőmű, valamint az Országos Kőszéntársa-
ság (CNH) életképesnek minősített bányái, 
az olténiai energetikai komplexum pedig az 
Olténiai Lignittársaság (SNLO), valamint 
a craiovai, a turceni-i és a rovinari-i hőerőmű 
összevonásából jön létre.
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110 millió euró uniós forrást hívtunk eddig le: építőteleppé változott a megye

 hirdetések

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
A SPEKY-NEUROTHERM Kft. (Gyergyó szent mik-
lós, Békény utca 23/a szám, Hargita megye) jogi felszá-
molói minőségében közli, hogy 2011. október 20-án 
12 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, 
Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) 
nyílt kikiáltásos árverés révén eladásra kerül az adós 
ingó java.
 Opel Astra 1,6i személygépkocsi, szürke színű, 
gyártási év 2001, gázolajas, értéke 8400 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-

nek legkésőbb az árverés időpontja előtt egy órával be 
kell fizetniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és 
a 150 lejes részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál,  
illetve a 0266–310940 és az 0744–362148-as  

telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon. 

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) 
jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita Me-
gyei törvényszéknél lévő 43/96/2008-as csődeljárási 
ügycsomóban 2009. április 27-én meghozott végzésével 
a csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő 
ingatlan nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 
1520 m2-es külterület Csíkszeredában, a Szécseny zóná-
ban, bejegyeztetve a Csíkszeredai Telekkönyvbe 2650/N 
szám alatt, kataszteri számok 3145 és 3146. 

Az árverés indulási ára a legnagyobb ajánlott ár. Ilyen 
feltételekkel a GENERAL MIR CNSULT S.P.R.L. 2011. 
október 27-én 10 órakor megszervezi a székhelyén (Csíksze-
reda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) 
az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. 
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe 
kell helyezniük 6140 lej garanciát legalább egy órával annak 
megkezdése előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi ille-
téket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségé-
nél megnyitott különleges eljárási folyószámlára. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as  

telefonszámokon.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a maroshévízi S.C. EDILTOP URBAN S.A. (Víz utca 1. 
szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 329/96/2008-as csődeljárási 
ügycsomóban 2009. január 26-án meghozott végzésével a 
csődbiztos elrendelte az adós javát képező Kereskedelmi 
felület megnevezésű 123,25 m2 ingatlan nyílt kikiáltásos ár-
verés révén történő eladását. Az ingatlan Hargita megyében, 
Maroshévízen, a Ştefan cel Mare utca E tömbház, első lép-
csőház földszintjén található, CF nr. 8236 Maroshévíz, nr. 
cad. 69/2/C, 67/2/2/C. 

Az indulási ár a legnagyobb ajánlott ár. 
Ilyen feltételekkel a GENERAL MIR CONSULT 

S.P.R.L. 2011. november 3-án 12 órakor megszervezi a 
felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 
8/B/2, Hargita megye) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés 
útján történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az 
ajánlattevőknek letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át 
képező garanciát legalább egy órával annak megkezdése előtt 
és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket az eljárásra 
megnyitott speciális kontszámra RO19 RNCB 0157 0152 
1649 0004, BCR maroshévízi kirendeltsége.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 
0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.
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