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H I R D E T É S

A kolozsvári Sapientia Alapítvány
pályázatot hirdet

műszaki szakértő
(projektmenedzser)

feladatkör ellátására,
a Sapientia Alapítvány támogatásával és felügyelete alatt Sepsiszent-
györgyön megvalósuló kulturális és művészeti központ tervezése és 
felépítése, valamint műemlék épület felújítása céljából. 
A sikeres pályázó feladata lesz a beruházások szakmai felügyelete, 
továbbá a közreműködés ezeknek megvalósításában, az előkészítéstől 
az üzembe helyezésig. A részletes feladatleírás az alapítvány kolozsvári 
titkárságán személyesen vagy e-mailben igényelhető.

Követelmények:
• szakirányú mérnöki végzettség;
• nagyszabású építkezési/felújítási projektekben való korábbi részvétel, 
ezek során szerzett projektmenedzseri tapasztalat;
• tapasztalat az építkezési projektek elindításában és lebonyolításában 
(versenyeztetés, terveztetés, tervező és kivitelező kiválasztása stb.) az 
ezekről, valamint az építkezés folyamatáról szóló szakmai és tartalmi 
beszámolók, jelentések készítésében, rugalmasság, a finanszírozó és 
a beruházó által elvárt követelményeknek való megfelelés;
• érdekérvényesítő képesség, a finanszírozó és a beruházó érdekeinek 
képviselete a kivitelezőkkel stb. szemben;
• az építkezések műszaki ellenőrének/ellenőreinek (ellenmérnök) 
kiválasztásában való jártasság, a műszaki ellenőr munkájának felügye-
letében való tapasztalat;
• számítógépes ismeretek, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség 
magyar és román nyelven, a magyar és román szaknyelv alapos ismerete;
• jó problémamegoldó és meggyőzőképesség, diplomáciai érzék;
• együttműködési készség a beruházási bizottságok tagjaival.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a felsőfokú végzettséget, szakmai tudást, tapasztalatot igazoló irat(ok) 
fénymásolatát;
• a pályázó személy szakmai önéletrajzát (curriculum vitae);
• a referenciamunkák jegyzékét (fotókkal illusztrálva);
• árajánlatokat (ajánlattételi űrlapok e-mailben igényelhetők);
• egy ajánlólevelet.

Az elbírálás a leadott iratcsomók vizsgálata és személyes beszélgetés 
alapján történik. A pályázatok leadásának határideje:
2019. március 11, hétfő délelőtt 11 óra.

A pályázatot személyesen vagy megbízott útján kell eljuttatni 
a következő címre:

Sapientia Alapítvány, 400112 Kolozsvár, Matei Corvin (Mátyás király) u. 4., 
Kapcsolattartó személy: Dácz Szidónia

E-mail: dszidi@sapientia.ro 
Telefonszám: +40-264-439394

ÁTMENT A PARLAMENTEN AZ RMDSZ JAVASLATA: MEGVALÓSULHAT AZ ORSZÁGOS ADÓHATÓSÁG DECENTRALIZÁCIÓJA

Nem kell utazgatni az adóügyek intézéséhez
Újra a lakóhelyhez, székhelyhez leg-
közelebb eső adóhivatalban intézhetik 
ügyeiket a vállalkozók és magánsze-
mélyek, ha Klaus Johannis is kihirdeti 
a képviselőház által döntéshozó testü-
letként tegnap elfogadott jogszabályt.

 
 » KRÓNIKA

Megyei szinten, lakóhelyükhöz, szék-
helyeikhez legközelebb intézhetik 
adóügyeiket ezentúl a vállalkozók és 

a magánszemélyek azt követően, hogy a kép-
viselőház tegnap döntő kamaraként elfogad-
ta az Országos Adóhatóság (ANAF) területi 
képviseleteinek decentralizációját előíró, az 
RMDSZ által beterjesztett törvénytervezetet. 
Szabó Ödön, a szövetség képviselőházi frak-
cióvezetője a szavazást követően felidézte: 
kitartó munkával és sorozatos egyeztetések 
nyomán sikerült többséget szerezni a jog-
szabálynak, így amennyiben az államelnök 
kihirdeti, és érvénybe lép, az ügyintézés kö-
zelebb kerül az állampolgárokhoz.

Bende Sándor, az RMDSZ Hargita me-
gyei parlamenti képviselője, a törvény kez-
deményezője ugyanakkor felidézte, hogy 
miért volt szükség erre a kezdeményezésre. 
„2013-ban a kormány egy sürgősségi kor-
mányrendelet által átszervezte az ANAF fel-
építését, ezáltal regionális szintre emelte az 
adóügyekre vonatkozó ügyintézést. Erre a 
folyamatra 70 millió eurós hitelt szerződött 

le a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 
Bankkal, azonban ezt az összeget csak na-
gyon kis arányban tudta lehívni. Sajnos a 
pénzalap lehívására előírt határidő lejárt és 
a kormányrendelet által foganatosított intéz-
kedés is kudarcot vallott, nem érte el a célját, 
hiszen nem tudták hatékonyan begyűjteni 
az adókat a magánszemélyektől és vállal-
kozásoktól” – részletezte a történteket Ben-
de. Leszögezte: éppen ezért van szükség az 

intézmény újjászervezésére, ami „közelebb 
viszi az ügyintézést az állampolgárokhoz”.

„Mindvégig azt tartottuk szem előtt, mind 
a tervezet kidolgozásának folyamatában, 
mind pedig a parlamenti viták alatt, hogy 
minél közelebb vigyük az ügyintézést az 
állampolgárokhoz. Az adóhatóságok regi-
onálissá tétele nemcsak a vállalkozóknak, 
hanem a magánszemélyeknek is többletbü-
rokráciát jelentett, és fölösleges utak megté-

telére kötelezte őket. Az RMDSZ ezen a folya-
maton egyszerűsít azzal, hogy az adóügyek 
intézését visszahelyezi megyei szintre” – fo-
galmazta meg Szabó Ödön is.

A törvény az államelnöki kihirdetést kö-
vetően, három hónapon belül lép érvénybe, 
ez idő alatt a pénzügyminisztérium köteles 
lesz önálló jogi személyiséggel felruházni a 
megyei pénzügyi igazgatóságokat – mutat rá 
tegnapi közleményében az RMDSZ.

Otthon is lehet intézni az adóügyeket. Már csak Klaus Johannis elnöknek kell rábólintania a jogszabályra
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