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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

MÁS ÁLLAMOK PÉLDÁJÁRA HAZAHOZATNÁK A TARTALÉKOT – AZ ELLENZÉK SZERINT AZ OROSZ PROPAGANDA ÁLL AZ ÖTLET MÖGÖTT

Az ország aranyára fáj Liviu Dragneáék foga
Heves ellenzéki reakciót váltott ki a 
nagyobbik kormánypárt kezdeménye-
zése, amellyel korlátoznák a külföldön 
tárolható román aranytartalékot.

 » KRÓNIKA

Ö t százalékra korlátozná a külföldön 
tárolható román aranytartalékot az 
a törvénytervezet, amelyet tegnap 

terjesztett  a parlament elé Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a képvi-
selőház elnöke, valamint Șerban Nicolae 
PSD-s szenátor. A módosító indítvánnyal 
lényegében a külföldön tárolt román arany-
tartalék hazaszállítását kezdeményezték. 
Az indítványt a szenátusnál iktatták, és 
javasolták gyorsított eljárásban való meg-
vitatását.

 A kezdeményezők szerint az aranytar-
talék 65 százaléka jelenleg külföldön van, 
az ottani tárolásáról a román jegybank 
még Románia 2007-es EU-csatlakozása 
előtti időszakban határozott. Úgy vélik, 
hogy azóta a román gazdaság megerősö-
dött, az infl áció is ellenőrizhető szintre mér-
séklődött, így Románia gazdasági helyzete 
jelentősen jobb, mint az EU-csatlakozás 
előtti időszakban vagy mint a nemzetközi 
gazdasági válság idején. Szerintük a gazda-
sági kilátások is jók, a nemzeti bank pedig 
elég erős intézmény ahhoz, hogy maga lás-
sa el a tárolás feladatát. Hangsúlyozták, ez 
azért előnyös, mert Romániának nem kelle-
ne tárolási díjat fi zetnie.

 Șerban Nicolae csütörtökön a parlament 
folyosóján újságíróknak nyilatkozva Ma-
gyarország példáját említette, amely szin-
tén hazahozta külföldről aranytartalékát. 
A PSD közösségi oldalán olvasható bejegy-
zésben pedig más országok példájára is hi-
vatkoznak, így Németországot, Ausztriát, 

Belgiumot, Hollandiát és Svájcot is emlí-
tették.Az ellenzék viszont hevesen bírálta 
a kezdeményezést. Florin  Cîțu, a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) szenátora infantilisnak 
nevezte a törvénytervezetet, ami szerinte 
ráadásul „sérti az EU működéséről szóló, 
Románia által is aláírt szerződést”. „Ezek 

az emberek fel akarják hatalmazni a nem-
zeti bankot arra, hogy a valutatartalékkal 
játszadozzon, hogy tranzakciókat bonyo-
lítson, hogy kockázatos műveletekkel fog-
lalkozzon, hogy ezáltal tegyen szert jöve-
delemre, mivel ha az ember bevételt akar, 
akkor kockáztatnia kell, ez pedig kockázat-
vállalást is jelent. Vagyis a nemzetközi piac-
ra akarják dobni a tartalékokat, ami megen-
gedhetetlen. Ez a tervezet annyira infantilis 
és annyira rosszul megírt, hogy egyértelmű: 
nem értik ezt az egész mechanizmust, és 
semmibe veszik az összes, Románia által 
aláírt szerződést” – összegzett  Cîțu.

Raluca Turcan, a PNL képviselőházi 
frakcióvezetője eközben azt állította: Liviu 
Dragnea és  Șerban Nicolae tervezetét az 
orosz propaganda írta, és alkotmányelle-
nes. Stelian Ion, a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) képviselője pedig elhamar-
kodottnak és veszélyes lépésnek nevezte a 
PSD indítványát, szerinte nemzetközi szer-
vezetekkel is konzultálni kell a kérdésben. 
Ő is úgy vélte, hogy Dragnea ezzel veszélyes 
játszmát űz, hiszen Romániát Oroszország-
hoz akarja közelíteni, és el akarja távolítani 
az Európai Uniótól.

 Romániának jelenleg csaknem 104 ton-
na aranya van, ami a nemzetközi tartalé-
kok mintegy 10 százalékát teszi ki. Valentin 
Lazea, a román jegy bank vezető közgazdá-
sza csütörtökön kifejtette: azért fontos, hogy 
ez a tartalék külföldön legyen, mert garanci-
át jelent a nemzetközi piacoknak, és növeli 
a befektetőknek a román gazdaságba vetett 
bizalmát.

A PSD hazahozná a külföldön levő aranytartalék nagy részét
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