
> Hollandia meghosszabbította 
munkapiaci korlátozásait a romániai 
munkavállalókkal szemben. A hol-
land kormány pénteken úgy döntött, 
két évig még nem nyitja meg a mun-
kapiacát a romániai és a bulgáriai ál-
lampolgárok előtt. Teodor Baconschi 
külügyminiszter szerint Hollandia ez-
zel a döntésével figyelmen kívül hagyja 
az Európai Parlament és a szociális és 
foglalkoztatáspolitikai uniós biztos 
felszólítását, amelyben arra kérték az 
EU tagállamait, hogy minél hamarabb 
oldják fel a korlátokat, amelyek akadá-
lyozzák a munkaerő szabad áramlását. 

Az elmúlt napokban az osztrák sajtó 
azt írta, hogy Bécs is meghosszabbítja 
a szigorításait a romániai munkavál-
lalókkal szemben. Jelenleg 11 európai 
ország nem nyitotta még meg teljesen 
munkaerőpiacát a román állampol-
gárok előtt, többek között Ausztria, 
Németország, Franciaország és Olasz-
ország.

> Leváltották a Bukaresti Érték
tőzsde igazgatóját. A Bukaresti Érték-
tőzsde (BVB) ügyvezető tanácsa levál-
totta Valentin Ionescu vezérigazgatót, 
mert nem tett eleget a megszabott 

teljesítménykritériumoknak, eközben 
pedig a „működési kockázatok is indo-
kolatlanul megnőttek”. A döntés meg-
lepte az egész piacot, ugyanis a tanács 
szeptemberben fél évre meghosszab-
bította az igazgató mandátumát. Az 
új vezérigazgató kinevezéséig Ionescu 
feladatát Alin Barbu ügyvezető látja el. 
A piac nagyon sokat várt Ionescutól, 
ugyanis külföldi brókerügynökségek-
nél is dolgozott, mint a Wood&Co 
és az Euro Invest, de az Erstenél is 
gyarapította pénzpiaci tapasztalatait. 
A BVB-nek nagy csapást jelentett a 
Petrom sikertelen privatizációja.
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A fizetésképtelenséget 
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meghívja azokat 
a fizetésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, akik szerepelnek az Or-
szágos Adóigazgatási Ügynökség által jóváhagyott fizetésképtelenséget 
megállapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlataikat a követ-
kező cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2011. december 5-én 13 óráig:

– CONTROTT Kft. (14535241) – Csíkszereda; 
– RAINLINE TRAIDING Kft. (22713811 ) – Csíkszentdomokos; 
– GOLD VENDING Kft. (26068794) – Csíkcsicsó;
– ZSOTE-TECH Kft. (15299009) – Csíkcsicsó;
– HANNABI Kft. (16121211) – Csíkszereda;
– ACTIV GSM Kft. 13538509) – Csíkszereda;
– DARPICOM Kft. (2972455) – Csíkszereda;
– BELLCASA Kft. (15318240) – Csíkszentsimon;
– DROSERA PARK Kft. (555214) – Csíkdánfalva;
– EUROPA  Kft. (5900275) – Csíkszereda;
– BODOR PARASCHIVA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
 (24349602) – Gyimesfelsőlok;
– MERKURYUS MIROV Kft. – (17634240) – Csíkszentmiklós;
– INOXLINE Kft. – (18751345) – Csíkcsatószeg;
– VIXOL K.F.T (4366560) – Csíkszereda;
– HARGHITA SOLAR Kft. (25796560) – Csíkszereda;
– SICCOMPROD Kft. (16958990) – Madéfalva;
– AZUR BEKE Kft. (7084076) – Csíkszereda;
– ALIA-TUR IMPEX Kft. (13866441) – Csíkszereda;
– CONSTROTECH Kft. (23131021) – Csíkszereda;
– DORAL PROD COM Kft. (15536369) – Csíkszentdomokos;
– MIKY-DECK Kft. (7084300) – Székelyudvarhely;
– DIGITAL TECHNOLOGY Kft. (24455689) – Székelyudvarhely;
– TESCANA EKL Kft. (23760617) – Güdüc;
– ROYALS PRODUCT Kft. (17379902) – Remete;
– AGORA-MIXT Kft. (5023072) – Szárhegy;
– LUCIANO-STAR Kft. (18985761) – Maroshévíz;
– CĂLIMANUL TOPLIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ (534360) 
 – Maroshévíz;
– DORY & DORU TRANZIT Kft. (25396556) – Tölgyes;
– NETSAT E & R SERV Kft. (16458994) – Tölgyes;
– GECA MINERALE Kft. (16429271) – Tölgyes;
– KALMIA WOOD Kft. (16642058) – Gyergyószentmiklós.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási 
Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének  4. bekezdése, valamint 
a 14. és 16. cikkelye alapján kell összeállítani, és a következőket kell 
tartalmaznia: átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy 
kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe; a fizetésképte-
lenségben eljáró szakszemély által követelt havi díj, honorárium; a 
fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt sikerdíj; saját 
felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő 
nincs összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti helyzetben az adóssal, 
akihez ki lesz nevezve; saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozok 
létszámá ra vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetésképtelenségi el-
járáshoz kapcsolódó tevékenységekben. A nyilatkozathoz megkérjük 
csatoljanak egy rövid bemutatást mindegyik személyről, és bizo-
nyítékot arra vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hitelességéért kérjük 
kinyomtatni a napra frissített helyzetet a REVISAL programból, a 
nyomtatási dátummal együtt) érvényes együttműködési megállapo-
dásuk vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel; átszervezési/
felszámolási stratégia, meghatározott időbeosztással, amelynek végre-
hajtását követni fogják az adóhatóságok; az ajánlatokhoz megkérjük 
mellékeljenek egy kimutatást az összes eddigi lezárt fizetésképtelen-
ségi eljárásról, amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány száza-
lékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy amennyiben az 
ajánlattevők azonos pontszámot érnének el, a 2007/1009-es számú 
Országos Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 15. cikkelyének  
2. bekezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyújtani, amelyen fell 
kell tüntetni a következőket: „Oferta pentru selectarea unui practician 
în ceea ce priveşte   ……………….., a nu se deschide până la data de 
05.12.2011, numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al 
practicianului în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot 
minden oldalával lepecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.

erősít az aPICOM

látok a termelésben”
mindenre kiterjedő maximá-
lis felhasználását értem, míg a 
minőségjavítás egyrészt a vevői 
elégedettség fokozását, másrészt 
pedig a selejt termékek arányá-
nak nullára csökkentése révén 
költségmegtakarítást jelent. Mi-
vel döntően külföldi piacokra 
dolgozunk, számukra mindkét 
elem nagyon fontos, főleg, hogy 
a válság miatt az árak ugyan csök-
kentek, de a fogyasztói igények 
csak növekedtek” – teszi hozzá 
az APICOM első embere. Ezért 
nem is titkolja, a termelésben rej-
lő lehetőségeket további fejleszté-
sekkel és pályázati tevékenységgel 
kívánják erősíteni.

szolid energia,
munkahelyteremtéssel
A vállalkozó ugyanakkor, mint 

kifejti, versenytársaival szemben 
más téren is komoly előrelépést 
akar felmutatni. „2006-ban az 
APICOM-on belül egy új üzlet-
ágat hoztunk létre, az ún. szolid 
energiára épülő ágazatot. Ennek 
keretében kezdtünk el forgalmazni 
pelletet, brikettet, illetve tűzifát, ab-
ban a 130 üzletben és üzletláncban, 
ahol jelen vagyunk. Ennek egy ré-
szét mi gyártjuk, más részét partne-
reinktől vásároljuk, de a belső pia-
con történő értékesítés mellett ezen 
termékek exportjáról is gondosko-
dunk. Tehát cégünk egyfajta kata-
lizátorként is működik, hisz a saját 
kapacitásaink mellett igyekszünk 
más gyártókat is bevonni, más cé-
geknek is megrendelést biztosítani, 

a Székelyföldön belül direkt és in-
direkt módon minél több ember-
nek munkát és tisztes megélhetést 
biztosítani” – fejti ki Szilágyi Imre, 
a jelenleg is 146 alkalmazottat fog-
lalkoztató APICOM  ügyvezetője. 
A vállalkozó biztos abban, hogy 
folyamatban levő új beruházásaik 
a cégen belül az elkövetkező egy év 
alatt további 15-20 új munkahely 
létrehozásához járulnak hozzá, 
amit az ország jelenlegi gazdasági 
helyzetében mindenképpen pozitív 
fejleménynek tart.

Új cégbe vonnák össze 
a szolidenergia-
tevékenységet
A szolid energiahordozók 

iránti növekvő igény kapcsán el-
árulja, az ezzel kapcsolatos tevé-
kenységeiket egy új cég kereteibe 
vonná össze. „Ennek érdekében 
több komoly befektetői csoport-
tal is felvettük a kapcsolatot. A 
tervekben szerepel egy olyan új 
üzem létrehozása is, ami vegyes 
tüzelésű termékek – azaz a fű-
részporból készülő pellet és bri-
kett – gyártását szolgálná, illetve 
fűtéscélú hasznosítását” – sorolja 

a cégvezető. Cél: az ország piacve-
zető pellet-, brikett- és tűzifa-for-
galmazójává válni. Az erre vonat-
kozó tárgyalások kapcsán a német 
és magyar befektetőkkel – Szilágyi 
reményei szerint – még idén meg 
fognak tudni állapodni, jövő esz-
tendő nyárára-őszére pedig már a 
szolid energiahordozók tényleges 
termelése is kezdetét veheti. „Saj-
nos a földgáz ára eddig is csak drá-
gult, és a következő időszakban 
is emelkedő tendenciát mutat, 
miközben egyre bizonytalanabbá 
kezd válni az ellátása is. Nem tit-
kolt dolog, az APICOM egyik fő 
tevékenysége a faházgyártás, ami 
kapcsán fahulladék is keletkezik. 
Ezért gondolkozunk abban, hogy 
a fűrészport is – mind másodlagos 
nyersanyagot – a lehető legmaga-
sabb fokon hasznosítsuk” – teszi 
hozzá Szilágyi.

Két új tanúsítás
A nagyvállalkozó emellett to-

vábbi újdonságokkal is szolgál. 
„Megszereztük az ISO 14001-es 
környezetvédelmi tanúsítást, illet-
ve az ISO 18001-es munkavédel-
mi tanúsítást. Ezáltal környezettu-
datosabbá is tettük a cégek, illetve 
munkavédelmi szempontból is 
biztonságosabbá az alkalmazott-
jaink számára” – magyarázza. Ter-
mészetesen a tanúsítások megszer-
zése érdekében további beruhá-
zásokat kellett eszközölniük, ám 
Szilágyi szerint az alkalmazottjaik 
és vevőik elégedettsége érdekében 
ezt is szívesen tették.
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„Hatékonyságnövelés 
alatt a termelésbe be
vont nyersanyag min
denre kiterjedő maxi
mális felhasználását 
értem.”


