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Din februarie 2018,

Fonduri pentru dezvoltarea
incubatoarelor de afaceri
Potrivit unui anunţ al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
(MDRAPFE), incubatoarele
de afaceri vor putea cere fonduri europene începând cu
data de 5 februarie.

Fondurile disponibile sunt
de aproximativ 110 milioane
de euro și acoperă întregul
teritoriu al țării, cu excepția
regiunii București-Ilfov. Beneﬁciarii ﬁnali sunt întreprinderile nou-înﬁințate, care vor ﬁ
susținute în primii trei ani de
la înﬁințare prin oferirea unor
spații în care să își desfășoare
activitatea, dar și prin servicii
suport pentru afaceri. Oportunitatea de ﬁnanțare va ﬁ disponibilă între 5 februarie și 5
mai 2018 și va ﬁ oferită prin
intermediul Programului Operațional Regional, axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici
și mijlocii. În cadrul acesteia,
cele două apeluri de proiecte
ce se vor lansa vor beneﬁcia
de un sprijin ﬁnanciar total de
109.950.000 de euro. În cadrul
acestei două apeluri de proiecte, beneﬁciarii eligibili sunt
entitățile care își propun înﬁințarea unui incubator de afaceri,

indiferent de forma juridică.
Ajutorul ﬁnanciar nerambusabil pentru investiții include
cheltuielile de înﬁințare, modernizare, extindere a unui
incubator de afaceri, precum
și dotarea acestuia cu active
corporale și necorporale. Suplimentar decontării acestor
cheltuieli, sprijinul nerambursabil vizează și oferirea în
cadrul incubatorului a unor
servicii suport pentru ﬁrmele
incubate. Valoarea ﬁnanțării
nerambursabile acordate este

BNR:

Au fost lansate
în circulaţie noile
bancnote și monede
Banca Naţională a României a lansat în circulaţie,
de la 1 ianuarie 2018, noi
bancnote şi monede, ce vor ﬁ
utilizate concomitent cu cele
existente.
“În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din
Legea nr.312/2004 privind
Statutul Băncii Naţionale a
României și cu prevederile
Legii nr.146/2016 pentru modiﬁcarea Legii nr.102/1992
privind stema țării și sigiliul
statului, începând cu data de
1 ianuarie 2018, Banca Naţională a României va lansa în
circulație bancnote și monede
cu noua stemă a țării. Bancnotele cu noua stemă vor avea
înscrisă pe avers data de ,,1
ianuarie 2018” – precizează

BNR. Toate celelalte elemente graﬁce ale bancnotelor și
monedelor cu noua stemă, caracteristicile acestora, precum
și elementele de siguranță
ale bancnotelor cu noua stemă, vor ﬁ aceleași cu cele ale
bancnotelor și monedelor aﬂate în circulație. Bancnotele și
monedele cu noua stemă vor
ﬁ lansate în circulație în mod
eșalonat, în funcție de nevoile
reale ale circulației monetare.
Bancnotele și monedele cu
noua stemă a țării vor circula
în paralel cu cele existente în
prezent în circulație”, transmite BNR, într-un comunicat
de presă. Reamintim că stema
României a fost recent modiﬁcată, pe capul acvilei ﬁind
adăugată o coroană.
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cuprinsă între 200.000 euro și
maximum șapte milioane euro.
Proiectele depuse vor parcurge
o etapă de selecție ce presupune: veriﬁcarea eligibilității și
conformității proiectului; veriﬁcarea tehnico-economică;
acordarea punctajului. Punctajul minim solicitat în cadrul
acestui apel de proiecte este
de 50 de puncte, însă selecția
proiectelor se va efectua în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiectele
declarate conforme și eligibile

în cadrul procedurii de selecție. Cererile de ﬁnanțare vor ﬁ
înaintate de către entități individuale sau în asociere și care
au calitatea de fondator al unui
incubator de afaceri. Conform
calendarului informativ publicat de către MDRAPFE, aceste fonduri pot ﬁ solicitate de
către: autorități publice locale;
întreprinderi mici și mijlocii;
organizații nonguvernamentale (ONG).
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Noi reguli privind
bunăstarea animalelor
Noile reglementări ale Uniunii Europene aduc schimbări majore atât în ceea ce
priveşte asigurarea bunăstării animalelor, cât şi în agricultura ecologică.

Regulamentul votat de către Parlamentul European
urmează să ﬁe trimis Consiliului European la începutul
anului 2018, urmând să intre
în vigoare la începutul anului
2021. Cele mai mari schimbări aduse de acest regulament
sunt impuse crescătorilor de
iepuri. Astfel, cnform regulamentului, iepurii nu vor mai
putea ﬁ ţinuţi în cuşti, cutii sau
platforme insuﬁcient de înalte,
măsura aplicându-se pentru
toate rasele. În schimb, noile directive obligă crescătorii
să le asigure rozătoarelor un
spaţiu suﬁcient de mare, pentru a le permite să se mişte in
voie. Alte modiﬁcări vizează
subiectul sterilizării chimice
a porcilor. Astfel, sterilizarea
chimică sau imunocastrarea nu

mai este permisă, chiar dacă
această metodă era noninvazivă şi total nedureroasă pentru animal. În schimb, regulile
pentru inseminarea artiﬁcială
nu s-au schimbat, aceasta ﬁind
în continuare permisă, în aceiaşi parametrii. În domeniul
agriculturii ecologice, cererea
pentru astfel de produse este
tot mai mare, în acest domeniu
urmând să se efectueze tranzacţii de peste 27 miliarde de
euro în următorii ani. Consumatorii se aşteaptă ca animalele crescute în regim ecologic
să beneﬁcieze de un grad înalt
de bunăstare, acesta ﬁind unul
dintre motivele pentru care ei
aleg să cumpere produse ecologice. Potrivit specialiştilor,
impunerea de reguli privind
bunăstarea animalelor în agricultura ecologică va încuraja
consumatorii să cumpere mai
multe produse ecologice, iar
acest fenomen va ajuta la creşterea agriculturii eco.
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Cabinet individual de insolvenţă Gui Maria
Natalia, sediul Oradea str. I. P. Pincio nr. 16/E,
având CIF22977856, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC BABIFORT COM SRL, sediul Oradea, str. Nufărului nr. 84, jud. Bihor, (în
faliment, in bankruptcy, en faillite), în condiţiile
Codului de Procedură Civilă şi a Legii 85/2006
organizează:
Licitaţie publică deschisă cu strigare fără
preselecţie pentru vânzarea:
Activ Oşorhei situat în Oşorhei, jud Bihor,
compus din:
- teren în suprafaţă de 89.980 mp. situat în Oşorhei, jud.Bihor, înscris în CF2641 Oşorhei, nr. cadastral 733/59, 733/60, 733/63, 733/64, 733/66 şi
CF52099, Oşorhei, nr. cadastral: 739/33, 739/10,
739/35, /739/36, 739/47, 739/50, 739/53, 739/55,
739/56, 739/58, 739/61, 739/62, 739/65, 739/67.
- clădiri şi construcţii speciale, suprafaţa construită de 17.852 mp., situate în Oşorhei, jud.Bihor.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 333.118 euro+TVA, adică valoarea de evaluare fără posibilitatea de a se adjudeca sub preţul de evaluare.
Licitaţia va avea loc în data de 26.01.2018, ora
14.00 în localitatea Oradea, şoseaua Borşului nr.
7, ap. 7.
Documentaţia de înscriere la licitaţie se va depune până în data 26.01.2018, la ora 12.00.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile
de desfăşurare a licitaţiei care este anexă la caietul
de sarcini.
Caietul de sarcini poate ﬁ achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar, Cabinet individual de
Insolvenţă Gui Maria Natalia, str. I. P. Pincio nr.
16/E, Oradea, jud.Bihor, la preţul de 1.500 lei.
În cazul în care la licitaţie nu se înscrie nici
un ofertant sau acesta nu oferă valoarea de adjudecare se va organiza o nouă licitaţie în data de
02.02.2018, ora 14.00 în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi locaţie .
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0747-401.269.
(1)

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 22.01.2018-26.01.2018

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Aleșd
22.01.2018 08:00-15:00, Loc. Aştileu (p).
23, 25, 26.01.2018, 08:00-15:00, Loc. Aleşd Tinăud.
2. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Beiuș - Punct
de lucru Salonta
22.01.2018-26.01.2018, 08:00-16:00, Loc. Ciumeghiu
(p), Cefa (p), Salonta str. Regele Carol 1, Republicii (p),
Aradului, Republicii, P- ța Democrației, Pelok Benedek,
Vasile Alecsandri, Balogh Péter, Tompa Mihály (p),
Batthyany Lajos (p), Constituției, Olimpiadei, Darwin,
George Enescu, Roman Ciorogariu, Alexandru cel Bun,
Avram Iancu, Șarcadului, Emile Zola, Decebal, Războieni, Regele Ferdinand, Menumorut, Győri Jakab, Ion
Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22
Decembrie, Bajza József.
3. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Oradea
22.01.2018-26.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Oradea cu
str.: Sovata, Tușnadului, Aluminei, Constantin Nottara,
Ciheiului, Agricultorilor, Leonardo da Vinci, Liszt Ferencz, Nufărului, Lanului.
4. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Oradea - Punct
de lucru Rural
22.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Cheriu (p), Tăutelec (p),
Cordău (p), Livada (p).
23.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig (p), Ciuhoi (p),
Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Cheriu (p),
Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p), Livada (p).
25.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Sărsig (p), Ciuhoi (p),
Hăucești, Ciulești, Spinuș, Săliște, Gurbești, Cheriu (p),
Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p), Livada (p), Susturogiu, Pestea, Fertiseag (catune).
26.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Burzuc, Chioag, Almașu
Mic, Sârbi, Fegernic Nou, Fegernic Vechi, Sfârnași, Cheriu (p), Cetariu (p), Tăutelec (p), Cordău (p), Livada (p).

Săptămâna 15.01.2018-19.01.2018
Suplimentare

1. Centru Operațiuni Rețea (mt+jt) Aleșd - Punct
de lucru Marghita
16.01.2018 09:00-17:00, Loc. Sînlazăr (p) cu nr.: 2432, 51-160, Chiraleu (p) cu nr. 1-41, 155-235 și PTA IMA
Chiraleu.
17.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Sînlazăr, Chiraleu (p)
cu nr.: 1-41, 155-235 și PTA IMA Chiraleu, PTA IMA
Mișca.
18.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Poclușa (p) cu nr.: 48152.
19.01.2018, 09:00-17:00, Loc. Poclușa (p) cu nr.: 48152.

