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> Románia felé irányítja fejlesztési be-
ruházásait az Erste. Magyarország helyett a 
romániai, csehországi vagy pedig a szlovákiai 
bankrendszerbe fekteti korábban a magyar 
leánybankjának szánt tervezett fejlesztési tő-
kéjét az osztrák Erste Bank, válaszul a magyar 
kormány bankokat hátrányosan érintő dön-
téseire. Mint Andreas Treichl, a hazánkban 
a Román Kereskedelmi Bankot (BCR) bir-
tokló Erste Csoport elnök-vezérigazgatója, a 
Napi Gazdaságnak adott interjújában kifej-

tette: Magyarország már nem szavatolja a be-
fektetések jogbiztonságát, a befektetők ezért 
elfordulnak az országtól. A bankár azonban 
leszögezte, nem vonulnak ki a magyar piac-
ról. „Bankunkat kétszáz évvel ezelőtt alapí-
tották, és ügyfeleinkkel együtt már számos 
gazdasági válságot átvészeltünk” – fogalma-
zott Treichl.

> Konkurenst kap a Nabucco. A brit BP 
által vezetett csoport várhatóan egy újabb ve-
zetéktervet is megvizsgál a Kaszpi-tengerben 
lévő földgáz Európába szállításával összefüg-

gésben. A Bloomberg értesülése szerint az új 
vezeték Törökországot kötné össze Délkelet-
Európával. Jelenleg a brit olajvállalat vezeti 
azt az azeri Shah Deniz földgázprojektet, 
amelynek második üteméből már az európai 
piacra is beszállítanának. Az azeri állami olaj-
társaság szerint a gázmező termelésbe állítá-
sával 2017-től Azerbajdzsán évi 10 milliárd 
köbméter földgázt szállítana az európai piac-
ra. A kitermelésben érintett társaságok jelen-
leg azon vannak, hogy minél olcsóbb szállí-
tási útvonalat találjanak az általuk felszínre 
hozott gáz Európába juttatására.
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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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. 
október 12-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpá-
tok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós FAGEX 
PROLEM Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyóremete, 
Pálfiak utca 2. szám,  Hargita megye, fiskális azonosí-
tószáma: 15060493) tulajdonát képező következő in-
góságot:

Megnevezés Érték

Rönkszállító traktor 19 200 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-
tása előtt legalább egy nappal a Csíkszeredai Köz-
pénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj 
befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (be-
jegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be 
kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felha-
talmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi 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 szemé-
lyesen 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 ingóságra, 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, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírása-
inak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2011. szeptember 26-án 
kifüggesztették.
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LecSeRÉLiK AZ ÁLLAMi cÉGeK VeZetÉSÉt

Indulhat a menedzserimport
Kilenc állami cég élére még idén 
magánszektorból érkező mene-
dzsereket nevez ki a kormány, 
míg jövőre újabb cég vezetését 
bízzák a „külsősökre” – derül 
ki a kormány iMF-nek küldött 
szándéknyilatkozatából.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az idén kilenc, jövőre pedig 
további hat állami tulajdo-
nú vállalat vezetőségét cseré-

li új, magánszférából hozott szakmai 
menedzsmentre  a román állam – 
derül ki a kormány és a Nemzetközi 
Valutaalap közötti megállapodásból, 
tudta meg a Mediafax hírügynökség, 
a washingtoni pénzintézetnek elkül-
dött szándéknyilatkozatból. A kor-
mány vállalása szerint a Boc-kabinet 
még idén meneszti a Román Posta, 
a Tarom légitársaság, az olténiai 
szénbányákat üzemeltető vállalat, 
az Electrica, a Hidroelectrica, a 

Romarm, az Oltchim, valamint a 
vasúttársaság árufuvarozó részlegé-
nek menedzsmentjét. A magyaror-
szági Napi Gazdaság tegnap megje-
lent cikkében ugyanakkor kormány 
közeli forrásokra hivatkozva azt is 
tudni véli, hogy a frissen verbuvált 
szakemberek bruttó havi alapfizetése 
75 ezer euró lesz, ami az elért ered-
mények arányában indexálódhat.

Diósi László, az OTP Bank ro-
mániai leányvállalatának igazgatója 
azonban lapunk érdeklődésére kifej-
tette, az állami és a magánszféra gaz-
dálkodási szabályai közti különbsé-
gek miatt nem lehet a két modellt és 
elvárt eredményeit összehasonlítani.  
„A költségvetési szervek menedzs-
mentje egy másfajta gondolkodást 
igényel. Persze az se mindegy, hogy 
egy állami tulajdonú gyárról, vagy 
egy kórháznak a menedzsmentjéről 
van szó, mert mindegyiket másképp 
kell menedzselni. Ha specializált 
intézményekről van szó, akkor oda 

állami költségvetés szemléletű és ta-
pasztalatú embereket kell kinevezni. 
Persze jókat: nem politikai, hanem 
érdemi, szakmai alapon. De hogyha 
állami gazdálkodó szervezetek élére 
nézünk embereket, akkor minden-
képpen gazdasági szakembereket ja-
vasolnék kinevezni, hisz ezek ugyan-
olyan gazdálkodó szervek, mint 
bármi más” – fogalmazott Diósi. 
A szakember szerint azonban egész 
más kérdésként tevődik fel, hogy az 
államnak egyáltalán kell-e gazdálko-
dói szerv? „Én azt mondom, hogy 
nem. Tehát amitől lehet, attól meg 
kell szabadulni. Nem a közművekre 
gondolok, nem a gázra, sokkal in-
kább azokra az állami gyárakra, üze-
mekre, amiknek semmi keresnivaló-
juk nincs egy állam portfoliójában. 
De bárhova is nevezzenek ki embert, 
a legfontosabb, hogy rátermett, mo-
tivált legyen és kellő szakismerettel 
rendelkezzen az illető területen” – 
tette hozzá a szakember.


