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Preţurile locuinţelor au urcat cu
5,6% în 2018

Preţurile la locuinţe înregistrau, în 2010 şi
în 2011, o scădere anuală cu 7,5% şi,
respectiv, cu 12,3%, urcând apoi cu 5,6% în
2018, potrivit datelor publicate de Oficiul
European de Statistică (Eurostat). Preţurile la
locuinţe, în ţara noastră, înregistrau, în 2010
şi în 2011, o scădere anuală cu 7,5% şi,
respectiv, cu 12,3%, pentru ca să urce apoi cu
5,6% în 2018, potrivit datelor publicate de
Oficiul European de Statistică (Eurostat).

S-a încheiat recalcularea
pensiilor pentru Grupa I de
muncă

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat,
luni, că a fost finalizată recalcularea pensiilor
persoanelor care au lucrat în grupa I-a de
muncă, dar care nu au beneficiat de punctajul
aferent atunci când s-au pensionat. „S-a
finalizat recalcularea pensiilor persoanelor
care au lucrat în Grupa I-a de muncă, dar
care nu au beneficiat de punctajul aferent,
atunci când s-au pensionat. Este vorba
despre 81.000 de persoane, dintre care
76.000 au primit, deja, banii din urmă,
diferenţele pentru perioada scursă de la 1
octombrie 2018, aşa cum prevede Legea 221.
Restul vor primi banii luna aceasta”, a
declarat ministrul Muncii. Marius Budăi a
precizat că, în paralel, ministerul pregăteşte o
ordonanţă de urgenţă prin care să le fie
recunoscute aceste drepturi şi persoanelor
care au lucrat în subteran, la întreprinderile de
prospecţiuni geologice. „Este vorba de 2.000-
3.000 de persoane în toată ţara”, a mai
precizat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale.

România Reciclează.
Săptămâna aceasta, Cumpăna
și Hârșova

Asociația Environ și Asociația Sistemul
Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), în
parteneriat cu autoritățile publice locale, îi
invită pe românii să participe la curățenia
generală de toamnă într-o nouă ediție
„România Reciclează”. Sub sloganul
„DEEEgeaba păstrezi deșeurile de
echipamente electrice și electronice.
Reciclează-le și câștigi premii pe loc!”,
cetățenii sunt încurajați să predea spre
reciclare aparatura electrică veche sau
defectă și bateriile consumate, considerate
cele mai periculoase deșeuri municipale. Cea
de-a patra campanie de colectare a deșeurilor
de echipamente electrice și electronice
(DEEE) și a bateriilor uzate din gospodăriile
românilor se va desfășura în perioada 30
septembrie - 30 noiembrie 2019, în mai multe
localități din țară. Programul ajunge, în
această săptămână, în localitățile Cumpăna și
Hîrșova. Miercuri, 2 octombrie, orele 10.00 -
14.00, localnicii din Cumpăna vor preda
echipamentele electrice și electronice vechi și
acumulatorii portabili uzați spre reciclare.
Vineri, 4 octombrie, orele 09.00 - 14.00,
campania se va desfășura în Hârșova. Pentru
echipamentele voluminoase (mașini de spălat,
frigidere), locuitorii pot solicita telefonic sau
prin e-mail (031.827.0000 sau ) ridicarea de
acasă. Toți cei care vor preda deșeuri
electrice sau baterii uzate vor fi premiați pe
loc cu tichete cadou conform regulamentului.

Pe scurt.În principalele centre universitare

Revenirea studenţilor
majorează chiriile. Ce se

întâmplă la Constanța
Faţă de perioada similară a

anului trecut, datele
imobiliare.ro arată că, în

prima jumătate din septembrie 2019,
chiriile medii solicitate pentru
apartamentele cu una, două şi trei
camere (construite până în anul 2000)
prezintă, în general, majorări mai mici
de 10%. Singura excepţie de la regulă
este observată în cazul locuinţelor
tricamerale din Iaşi.

Pe fondul cererii crescute
generate de revenirea studenţilor,
chiriile apartamentelor din marile
centre universitare tind, în general, să
se majoreze uşor la început de
toamnă. De menţionat este faptul că
că, pe unele segmente de piaţă,
pretenţiile proprietarilor se situează,
în medie, la acelaşi nivel ca anul
trecut. Ca şi în materie de vânzări,
municipiul Cluj-Napoca continuă să
ocupe primul loc în clasamentul celor
mai mari preţuri medii solicitate la
închirieri, depăşind Bucureștiul la
toate categoriile de apartamente. La
polul opus, dintre cele şase mari
centre regionale analizate, municipiul
Constanţa are cele mai accesibile
locuinţe disponibile spre închiriere.

Unităţile locative monocamerale
sunt singurele care au consemnat

creşteri ale preţului mediu de
închiriere în Constanţa: acestea au
ajuns la un nivel de aproape 160 de
euro pe lună, faţă de cei 150 de euro
în perioada similară a anului trecut.
Cu 150 de euro pe lună poate fi
închiriată, spre exemplu, o unitate
locativă de 18 metri pătraţi, mobilată
şi utilată, din cartierul Tomis Nord.
Comparativ cu luna septembrie 2018,
pretenţiile proprietarilor de
apartamente cu două camere s-au
menţinut la acelaşi nivel în Constanţa,
și anume 250 de euro. În cartierul Inel

II, însă, o locuinţă în suprafaţă de 47
de metri pătraţi utili, recent renovată,
mobilată şi utilată, are un preţ solicitat
de 200 de euro pe lună. O unitate
locativă cu trei camere poate fi
închiriată, la fel ca anul trecut, cu o
medie de 300 de euro pe lună în
Constanţa. În zona Faleză Nord, spre
exemplu, un apartament spaţios, cu o
suprafaţă de 90 de metri pătraţi utili,
este disponibil în schimbul sumei de
300 de euro pe lună, locuinţa fiind
amplasată la etajul doi din opt al unui
bloc  construit în anul 1992.

Start-up-uri în domeniul economiei sociale

Accelerator de întreprinderi sociale, 
la Tomis HUB Constanța

n 21 DE ÎNTREPRINDERI
SOCIALE n Fundația “Alături de Voi”
România, în parteneriat cu fonduri-
structurale.ro, vă invită marți, 1
octombrie 2019, ora 12.00, Tomis
HUB Constanța (Str. Ștefan cel Mare,
incinta Tomis Mall, etajele 3-5), la

evenimentul de promovare a
proiectului ”Acceleratorul de
Întreprinderi Sociale”, cofinanțat din
Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capital Uman
2014-2020. Proiectul își propune
înființarea unui număr minim de 21 de
întreprinderi sociale, inclusiv în
Regiunea Sud-Est, ca soluție
sustenabilă pentru reducerea

disparităților sociale, combaterea
sărăciei și crearea de locuri de muncă
incluzive pentru persoane care aparțin
grupurilor defavorizate. Organizatorii
preconizează că, în cele 21 de
întreprinderi sociale, vor fi create cel
puțin 105 noi locuri de muncă.

n MODELE DE
ÎNTREPRINDERI SOCIALE n
La evenimentul organizat în
incinta Tomis HUB din
Constanța sunt așteptate să
participe persoanele interesate
de înființarea de start-up-uri în
domeniul economiei sociale
care au domiciliul în județele
Brăila, Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea și Vrancea.
Întâlnirea va avea o durată de
4 ore, în care participanții vor
avea posibilitatea să afle
informații cu privire la

competiția de planuri de afaceri,
aspecte legate de funcționarea unei
întreprinderi sociale în contextul
legislativ actual și alte activități
planificate a fi derulate în cadrul
proiectului. Vor fi prezentate mai multe
modele de întreprinderi sociale din
România / Uniunea Europeană,
precum și experiența partenerilor în
domeniul economiei sociale și a

consultanței în dezvoltarea de afaceri.
Organizatorii vor răspunde la întrebări
și vor oferi toate informațiile necesare
pentru luarea deciziei înscrierii în
competiția de planuri de afaceri.

n FINANȚARE DE 3 MILIOANE
DE EURO n Proiectul vizează
dezvoltarea de întreprinderi sociale la
nivel național, excepție regiunea
București - Ilfov. Valoarea totală a
contractului de finanțare este de
13.761.980,00 lei (aproximativ 2,9
milioane de euro), din care suma de
11.680.856,52 lei reprezintă valoare
eligibilă nerambursabilă din partea
Uniunii Europene, iar 2.061.327,63 lei
- valoare eligibilă nerambursabilă
asigurată din bugetul național.
Partenerul fonduri-structurale.ro va
asigura o cofinanțare de 19.795,85 lei
aferentă propriilor cheltuieli din
proiect. Aproximativ 2,1 milioane de
euro din valoarea proiectului vor fi
utilizați pentru acordarea de subvenții
în valoare maximă de 100.000 de
euro pentru demararea afacerilor
sociale. Informații suplimentare pot fi
accesate pe site-ul proiectului
http://acceleratorul.alaturidevoi.ro sau
pot fi solicitate la numărul de telefon
0745/609.209, mail
acceleratorul@alaturidevoi.ro.


