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Munkanélküliségi ráta
Romániában 2012 augusztusában a munkanélküliségi ráta elérte a

4,90%-ot, ami 0,13%-kal magasabb, mint júliusban. A munkanélküliek
száma 441 200, ami 12 177-tel több, mint ez év júliusának végén. Élet-
kor szerinti megoszlás alapján megállapítható, hogy a 40–49 éves kor-
osztályban van a legtöbb munkanélküli (111 419), ezt követi a 30–39
évesek korosztálya (97 608) és a 25 év alatti korosztály (87 943). A mun-
kanélküliségi ráta Kovászna, Brassó, Arad megyében csökkent.

Kisebb áremelkedés
Az Országos Statisztikai Hivatal közlése szerint az augusztusi hó-

napban az élelmiszerek ára átalagosan 0,7%-kal, a nem élelmiszer
jellegû termékek ára 0,5%-kal, a szolgáltatások ára 0,1%-kal emelkedett.
Az évi inflációs ráta elérte a 3,88%-ot, meghaladva a Román Nemzeti
Bank által tervezett 3,2%-ot.

A Qulto rendszer alkalmazása
A Kolozs Megyei Tanács hatáskörébe tartozó Octavian Goga Megyei

Könyvtár sajtótájékoztatót tartott abból az alkalomból, hogy az intéz-
ményben felavatták a Qulto integrált könyvtári rendszert. Az Octavian
Goga Könyvtár igazgatónõje, Sorina Stana beszélt az elõnyökrõl, melye-
ket a Qulto rendszer bevezetése jelent. A Qulto nem egy betûszó, hanem
vállalkozó ifjaknak a cégjelzése, amit állításuk szerint õk hoztak létre. A
lényege bizonyos adatok olyan rendszerben való becsomagolása, mely az
IT technikát felhasználva és megfelelõ módon uralva, megkönnyítheti
bizonyos intézetek, könyvtárak, múzeumok, levéltárak stb. tevékenysé-
gét. Az Octavian Goga Megyei Könyvtár és a Qulto partnerségi kapcsolat
célja, hogy helyi, valamint nemzetközi szinten könyvtári hozzáférést
biztosítson az intézet szellemi vagyonához. A Qulto integrált rendszer
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egyik fontos eleme a Qulto Libraries, amely segíti a könyvtárakat nem-
csak a beszerzésben, hanem a dokumentumok archiválásában is. A Qul-
to Libraries automatikusan oldja meg a feladatokat, eleget téve a hazai és
nemzetközi szabványoknak. A Qulto Librariesnek hét modulja van: a ka-
talogizáló és adminisztrációs, a beszerzési, az OPAC modul, a folyóiratok
modulja, a kölcsönzés, az RFID és a pénzügyi modul. Elõnyei: a doku-
mentumokat hosszabb ideig lehet megõrizni, segítségével a megtartott
dokumentumokat közölni lehet, és a felhasználó számára könyvészeti
anyagot lehet általa összeállítani. Az integrált könyvtári rendszer az ol-
vasónak gyors és kényelmes szolgáltatást biztosít, lehetõvé téve az elekt-
ronikusan történõ kölcsönzést, az intelligens keresést, az elektronikus
katalógushoz való hozzáférést, a könyvtárakkal való online kommuniká-
ciót. Sorina Stana kiemelte, hogy a könyvtár számára 40 ezer eurós költ-
ségmegtakarítást is jelent az integrált rendszer alkalmazása.

Új járatokat indító légitársaságok támogatása
A Kolozs Megyei Tanács elnöke, Horea Uioreanu, alelnöke, Vákár

István, valamint a Kolozsvári Nemzetközi Repülõtér vezérigazgatója,
David Ciceo sajtótájékoztatón ismertette azokat a szerzõdéseket, ame-
lyek elõsegítik az utasforgalom minél korszerûbb kiszolgálását. Az Eu-
rópai Bizottság elfogadta a Kolozs Megyei Tanácsnak a Kolozsvárról
induló új repülõjáratok indítására vonatkozó azon projektjét, amely ér-
telmében támogatásban részesítenék az új járatokat indító légitársaságo-
kat. Ennek következtében 2012. szeptember hónaptól kezdve 6 új
vonalat indítanak be Kolozsvárról Dublin, Berlin, Düsseldorf Weeze,
Brüsszel Charleroi, Torino Cuneo és Alicante felé. A Kolozs Megyei Ta-
nács 5 éven át támogatást nyújt azoknak a cégeknek, amelyeknek az
ajánlatát az árverésen elfogadták: az újonnan nyitott vonalak használa-
takor elsõ évben utasonként 14 euró szubvencióban részesülnek, ez
évente utasonként 1 euróval csökken. Azoknak a vállalkozásoknak, me-
lyek öt éven keresztül igénybe vették a támogatásokat, még két évig fenn
kell tartaniuk a kedvezményeket. A támogatás nem haladhatja meg a ki-
adások 50%-át, és abból marketing, illetve reklámkiadásokat is fedez-
hetnek.
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EU tagállamok hulladék-gazdálkodási eredményei
Hatalmas különbségek tapasztalhatók a tagállamok hulladékgazdál-

kodási teljesítménye között – derül ki a Bizottság legfrissebb jelentésé-
bõl. A jelentés rangsorolja a 27 tagállamot az összes újrafeldolgozott
hulladék mennyisége, a hulladék ártalmatlanításának ára és az európai
uniós jogszabályok megsértése alapján. A lista élén Ausztria, Belgium,
Dánia, Németország, Hollandia és Svédország állnak, míg a legtöbb hiá-
nyosság Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban,
Görögországban, Olaszországban, Litvániában, Lettországban, Máltán,
Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában tapasztalható. A hiá-
nyosságok közé tartozik a hulladék-keletkezés megelõzését célzó politi-
kák nem kielégítõ volta vagy teljes hiánya, a hulladéklerakók
igénybevételének csökkentését ösztönzõ tényezõk hiánya, valamint a
nem megfelelõ hulladék-gazdálkodási infrastruktúra. Ausztria, Belgi-
um, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország ezzel szemben átfogó
hulladékgyûjtési rendszerrel rendelkezik, és hulladékuknak kevesebb,
mint 5%-át helyezik el hulladéklerakókban. Ezeknek az országoknak
fejlett újrafeldolgozási rendszere és kielégítõ hulladék-feldolgozó kapa-
citása van, továbbá a biológiailag lebontható hulladékot is eredménye-
sen kezelik.
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