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Joi, 12 octombrie 2017

Deschiderea apelului de proiecte

„România profesională –
Întreprinderi competitive”
Astăzi, 12 octombrie, în
Sistemul informatic MySMIS 2014 se deschide apelul
de proiecte ”România profesională – Întreprinderi
competitive”. Solicitanţii pot
ﬁ întreprinderi mari, interesate de lărgirea competenţelor la nivel managerial, iar
valoarea maximă eligibilă a
unui proiect este de 150.000
euro.
Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional
Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene a lansat
Ghidul Solicitantului Condiţii
Speciﬁce ”România profesională – Întreprinderi competitive” și apelul de proiecte
de tip competitiv, cu termen
limită de depunere. Apelul de
proiecte va deschide în data de
12 octombrie 2017, ora 10.00,
și se va închide în data de 12
decembrie 2017, ora 16.00.
Tipurile de activități care
vor ﬁ ﬁnanțate în contextul
acestui apel de proiecte sunt,
în principal, cele care vizează îmbunătățirea activității
de management al resurselor
umane în companii prin creșterea numărului de angajați
care beneﬁciază de noi instrumente, metode, practici etc.
de management al resurselor
umane și de condiții de lucru
îmbunătățite.
În cadrul apelului de proiecte, implementat prin aplicarea
procedurii competitive și lansat în contextul Axei Prioritare
AP 3/PI 8.v/OS 3.8 din cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul
alocat este de 26.095.026,53
euro (contribuția UE şi con-

Rata anuală a inﬂației
a urcat la 1,8% în
septembrie
Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică, calculată la taxe constante, rata
inﬂației va atinge 2,9% în decembrie 2017,
valoare situată peste ținta centrală de inﬂație, de 2,5%.
„Prețurile de consum în luna septembrie
2017 comparativ cu luna septembrie 2016 au
crescut cu 1,8%. Rata medie a prețurilor de
consum în ultimele 12 luni (octombrie 2016 septembrie 2017) față de precedentele 12 luni
(octombrie 2015 - septembrie 2016), calculată pe baza IPC, este 0,4%. Determinată pe
baza IAPC, rata medie este 0,5%”, precizează
comunicatul INS. Mărfurile alimentare s-au
scumpit, luna trecută, cu 0,54%, cele nealimentare cu un procent similar în timp ce tarifele
serviciilor au urcat cu 0,32%.
Banca Națională a României (BNR) a revizuit la începutul lunii august prognoza de inﬂație
pentru ﬁnalul acestui an la 1,9%, în condițiile
în care anterior estima un nivel al ratei inﬂației

tribuția națională). Bugetul
total alocat este 26.095.026,53
euro (contribuția UE + contribuția națională), ﬁind dedicat
exclusiv regiunilor mai puțin
dezvoltate, din care: buget
alocat intervențiilor care nu
intra sub incidenţa regulilor
de ajutor de stat 11.095.026,53
euro (contribuția UE + contribuția națională), din care
9,430,772.55 euro corespunzând unei contribuții UE de
85%, iar contribuția națională
este de 1,664,253.99 mil. euro,
corespunzând unei contribuții
naționale de 15%; bugetul alocat conform schemei de ajutor
de stat aprobate prin Ordinul
nr 5795/30.08.2017 şi publicat
în Monitorul Oﬁcial partea I,
nr 748/18 septembrie 2017 este
15.000.000 euro (contribuția
UE + contribuția națională)
din care 12,750,000 euro corespunzând unei contribuții
UE de 85%, iar contribuția
națională este de 2,250,000.00

mil. euro, corespunzând unei
contribuții naționale de 15%.
Solicitanţi pot ﬁ angajatori –
întreprinderi mari, constituite
conform Legii nr. 31/1990 Legea societatilor comerciale,
republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, persoane juridice de drept privat
cu scop patrimonial. Solicitanții eligibili pot avea sediul social sau cel puțin un punct de
lucru/ﬁlială într-una din regiunile mai puțin dezvoltate NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru, Sud-Est sau
Sud Muntenia (daca e cazul) și
trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară
într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identiﬁcate conform SNC și în
corelare cu unul din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI. Pot ﬁ ﬁnanţate:
organizarea și derularea de
programe de formare profesională pentru manageri – cum ar

ﬁ de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe:
“Competențe antreprenoriale”,
“Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager
îmbunătățire procese”; formarea profesională a adulţilor sau
cursuri informale recunoscute
la nivelul întreprinderii și/sau
activități de business coaching
și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente
de informare” etc.
Aceste activități sunt adresate persoanelor care asigură
managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager
general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager
de departament, manager de
proiect, manager de linie etc.).
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

INS:

Au crescut prețurile
producției industriale
Conform datelor publicate
ieri de INS, prețurile producției industriale au crescut
cu 4,1% în luna august, față
de aceeași perioadă din anul
anterior.
În ceea ce privește creșterile pe marile grupe industriale,
în august 2017 față de august
2016, cel mai important salt, de
4,9%, l-a înregistrat industria
energetică, urmată de industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de folosință
îndelungată și industria bunu-

rilor de uz curent (+3,4%). De
asemenea, pe segmentul producției și furnizării de energie
electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat s-a
consemnat o creștere de 2,3%,
în luna august a acestui an,
comparativ aceeași perioadă
din 2016. De asemenea, industria metalurgică a consemnat o
creștere anuală de 12,8%, iar
în cazul fabricării altor mijloace de transport s-a înregistrat
o scădere de 0,1% a prețurilor
producției industriale.
 Doina A. NEAGOE

de 1,6%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale.
Pentru ﬁnalul anului 2018, BNR estimează
o rată a inﬂației de 3,2%, de la 3,1% anterior.
Potrivit BNR, reintrarea ratei anuale a inﬂației IPC în intervalul țintei a fost anticipată a
avea loc din trimestrul III din 2017. Calculată
la taxe constante, rata inﬂației va atinge 2,9%
în decembrie 2017, valoare situată peste ținta
centrală de inﬂație, de 2,5%.
 Doina A. NEAGOE

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 16.10.201720.10.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Aleșd
16.10.2017, 08:00-15:00, Loc. Tileagd (p).
16.10.2017, 09:00-17:00, Loc. Birtin.
16.10.2017, 09:00-17:00, Loc. Ortiteag (p).
2. Centrul de Exploatare Aleșd (mt+jt) Punct de
lucru Săcueni
16.10.2017, 10:00-15:00, Loc. Șimian: nr.56-81; 128151; 1-54; 82-127; 152-173; 503-642.
3. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Salonta
16.10.2017, 08:00-16:00, Loc.: Ianoșda, Cefa, Salonta
cu str.: Șarcadului, Decebal, Războieni, Avram Iancu,
Kálvin (p), Móricz Zsigmond, Bocskai István, Republicii (p), Lăutarilor, Dankó Pista, Crișan, Gheorghe
Barițiu, Reményik Sándor, Rozvány György, Lacul
Roșu, Louis Pasteur, Leonardo da Vinci, Mircea cel Bătrân, blocuri Aleea Petre Păulescu, Republicii nr.1-43,
blocuri P-ța Unirii, Oradiei (p), I.C.Brătianu (p), Ioan
Budai Deleanu (p), Păcii (p), Bólyai Janos (p), Tudor
Vladimirescu (p), Zilahy Lajos.
4. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt) Punct de
lucru Beiuș
16.10.2017, 09:00-16:00, Loc. Șoimi, Căbești (p),
Pomezeu, Meziad (p), Beiuș cu str.: Pescărușilor, Târgul
Mare, Parângului, Brândușei.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
16.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Sânmartin, Oradea
cu str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea Onisifor Ghibu,
Aleea Forajului, Aleea Zidarilor, Constantin Noica,
Nufărului (p), Peneș Curcanul.
6. Centrul de Exploatare Municipal Oradea
(mt+jt) Punct de lucru Oradea
16.10.2017, 09:00-17:00, Loc.: Calea Mare, Păușa,
Șauaieu, Cetariu, Cheriu, Fughiu, Mierlău, Tăutelec.

Întreruperi suplimentare 14.10.2017

1. Centrul de Exploatare Municipal Aleșd (mt+jt)
Punct de lucru Marghita
14.10.2017, 09:00-16:00, Loc.: Voivozi (p).

