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Luni, 15 iulie, demarează a treia sesiune

Rabla pentru electrocasnice
Prin Programul „Rabla
pentru electrocasnice”, ediţia 2019, se ﬁnanţează maşini de spălat rufe, maşini de
spălat vase, aparate de aer
condiţionat, frigidere/combine frigoriﬁce/lăzi frigoriﬁce/
congelatoare şi televizoare.

Conform unei informări a
reprezentanţilor Ministerului
Mediului, luni, 15 iulie, va începe a treia sesiune de înscriere în programul „Rabla pentru
electrocasnice”, ediţia 2019,
în cadrul căruia vor ﬁ puse la
dispoziţie voucherele care au
fost rezervate, dar nu au fost
folosite în cea de-a doua sesiune. Programul “Rabla pentru
electrocasnice” se adresează
consumatorilor din România,
pentru: informarea publicului
şi implicarea lui în problematica actuală a preocupărilor
pentru reducerea eliminărilor
de deşeuri în natură, cu deosebire privind efectele nocive la
debarasarea de deşeurile electrice, respectiv interacțiunea
activă cu publicul consumator,
în scopul antrenării acestuia în mişcarea de înlocuire a
vechilor aparate electrice din
gospodăria sa cu cele moderne, confortabile în exploatare
şi eﬁciente energetic, având ca
efect stimularea şi colectarea
deşeurilor electrice din gospodăriile particulare. Conform
criteriilor de eligilibitate, pentru a obţine un voucher, solicitantul trebuie să îndeplinească,
cumulativ, următoarele condi-

Eurostat. În Uniunea
Europeană

Românii cheltuie cel
mai mult pentru hrană
Conform Eurostat, departamentul Comisiei responsabil de publicarea unor statistici
comparabile pentru tot teritoriul UE, în
România, Estonia și Lituania cea mai mare
parte a bugetului familial este alocat hranei,
spre deosebire de majoritatea statelor europene, unde cheltuielile pentru utilități au cea
mai mare pondere în bugetul familiei.

ţii: să ﬁe persoană ﬁzică cu
domiciliul în România; să nu
aibă obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local
la data achiziţionării EEE; să
aibă vârsta de minimum 18 ani
împliniţi la momentul înscrierii în aplicaţia informatică; să
ﬁe posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil/
(e) în momentul înscrierii în
program; să se oblige să predea un EEE uzat echivalent în
momentul achiziţionării unui
EEE nou, schimb unu la unu,
cu excepţia maşinilor de spălat
vase care vor putea ﬁ achiziţionate la schimb cu oricare
alt electrocasnic din program
(frigider, televizor, aer condiţionat, maşină de spălat rufe);
să îşi dea acordul cu privire
la prelucrarea de către Administraţia Fondului de Mediu
(AFM) a tuturor datelor şi in-

Prețurile producției
industriale

Cea mai mare
creștere

Prețurile producției industriale au crescut în mai cu 1,6% în zona euro și cu 1,9%
în Uniunea Europeană, comparativ cu perioada similară din 2018, România ﬁind pe
primul loc în rândul statelor membre, arată
datele publicate de Oﬁciul European de Statistică (Eurostat).
Toate statele membre au raportat creșteri
ale prețurilor producției industriale în mai,
cele mai semniﬁcative avansuri ﬁind înregistrate în România (5,9%), Letonia și Ungaria
(ambele cu 5,4%) și Slovacia (4,1%). Conform
datelor Eurostat, prețurile producției industriale au scăzut cu 0,1% în zona euro și au rămas
nemodiﬁcate în UE, în mai comparativ cu luna
precedentă. Cele mai mari creșteri lunare ale
prețurilor producției industriale au fost raportate în Cipru (2,4%), Ungaria (0,8%) și Cehia
(0,5%), iar cele mai semniﬁcative declinuri în
Luxemburg (-1%), Grecia (-0,8%) și Letonia
(-0,6%).
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formaţiilor furnizate, precum
şi cu privire la transmiterea
acestora către terţe instituţii
sau persoane juridice în vederea veriﬁcării îndeplinirii
tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghid. Potrivit
prevederilor legale, sunt eligibile în cadrul programului
achiziţiile de EEE-uri noi, care
au ca rezultat cresterea eﬁcientei energetice la clasa A, A++
sau A+++, cel puţin. Persoanele care doresc să beneﬁcieze
de reduceri trebuie să acceseze aplicaţia electronică de pe
website-ul AFM (www.afm.
ro) şi să urmeze paşii indicaţi,
completând cu atenţie datele
care li se solicită. Voucherele
se acordă de către AFM pentru
achiziţionarea produselor electrocasnice din categoria maşinilor de spălat rufe, maşinilor
de spălat vase, frigiderelor,

combinelor, lăzilor frigoriﬁce,
aparatelor de aer condiţionat
şi a televizoarelor şi au valori
între 200 şi 500 de lei, în funcţie de tipul de aparat cumpărat:
200 de lei - pentru maşini de
spălat rufe cu eﬁcienţă A++,
300 de lei - pentru maşini de
spălat rufe cu eﬁcienţa A+++,
300 lei - pentru maşini de spălat vase cu eﬁcienţa A++, 400
lei - pentru maşini de spălat
vase cu eﬁcienţa A+++, 300 de
lei - pentru aparate de aer condiţionat cu eﬁcienţa A+++ sau
A++ la răcire, 300 de lei pentru
aparate frigoriﬁce A++, 400 de
lei - pentru aparate frigoriﬁce
A+++, 200 lei - pentru televizoare cu eﬁcienţă A şi A+ şi,
respectiv, 400 lei - pentru televizoare cu eﬁcienţa A++ şi
A+++.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

APIA. Pentru crescătorii de animale

Start la plata ajutorului de stat
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că a
început plata ajutorului de stat pentru crescătorii de animale pentru
ameliorarea raselor de animale din
ferme.
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin Centrele
Județene, aduce la cunoștința opiniei
publice că efectuează plățile aferente
ajutorului de stat pentru ameliorarea
raselor de animale, pentru cererile depuse în luna mai 2019, aferente serviciilor prestate în luna aprilie a anului
2019. Suma totală autorizată la plată
este de 1.412.379 lei și se acordă de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
pentru un număr de 27 de solicitanţi
care au accesat această formă de ajutor
de stat în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor
de stat în sectorul creșterii animalelor,
cu modiﬁcările şi completările ulterioa-

re, anunță Agenția de Plăți. Intensitatea
ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor este: de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice;
de până la 70% din costurile aferente
testelor efectuate de terți sau în numele
unor terți pentru determinarea calității
genetice sau a randamentului genetic
al șeptelului, cu excepția controalelor
efectuate de proprietarul șeptelului și a
controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui. Ajutorul de stat acordat
pentru registre genealogice și controlul oﬁcial al performanțelor, COP, este
încasat de la APIA de asociațiile crescătorilor de animale, acreditate pentru
deținerea registrelor genealogice ale
raselor, pe baza unui tabel cu fermierii, membri în asociație, care beneﬁciază de aceste servicii și cărora le este
destinat acest ajutor pentru acoperirea
costurilor cu testele și înscrierea animalelor în registrele genealogice.
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Cheltuielile pentru mâncare și băuturi nealcoolice reprezintă, în țara noastră, 27,8% din
bugetul unei familii, în timp ce media europeană este 12,2%. Cheltuielile cu facturile pentru
utilități reprezintă 22,5% din bugetul familiei
în România, față de 24,2% media europeană.
Cheltuielile pentru transport sunt 11,2% în
România și 13% media UE. La nivel comunitar, o pondere însemnată o au cheltuielile cu
alte bunuri și servicii, de 11,4%, în timp ce în
România acestea reprezintă 3,7%. Ponderea
cheltuileilor cu tutunul și alcoolul este mai ridicată în România (5,7%), în timp ce în Europa
este de 3,8%. La fel în cazul comunicațiilor,
unde ponderea este 4,1% în România și 2,5%
în Europa, precum și cheltuielile cu educația,
de 2,1% în România și 1,1% în Europa. Pentru
cultură, românii alocă 5,8% iar europenii, în
medie, 8,5%, iar pentru sănătate ponderea
este în România de 6% și de 4% în Europa.
Reamintim că Eurostat consolidează datele
colectate de autoritățile naționale și le armonizează pentru a garanta că ﬁecare indicator este
calculat la fel în toate statele membre.
 Doina A. NEAGOE

ONRC

Numărul ﬁrmelor
radiate, în creştere
Numărul ﬁrmelor şi PFA-urilor radiate de
la Registrul Comerţului (ONRC) a ajuns, în
primele cinci luni din acest an, la 62.530, cu
75% mai multe decât anul trecut.
Statisticile ONRC arată că, în primele cinci
luni, peste 62.000 de ﬁrme şi PFA-uri au fost
radiate, cu 75,66% mai multe decât în perioada ianuarie - mai 2018 (35.597), multe din
aceste companii radiate activând în domenii
cu dezvoltare amplă pe orizontală, precum
comerţul, industria prelucrătoare, transporturile şi depozitarea. Majoritatea acestor ﬁrme au
fost radiate din oﬁciu, ca urmare a faptului că
nu şi-au redus clasele de activităţi în termenul
stabilit de lege, la cinci, în cazul Persoanelor
Fizice Autorizate (PFA) şi, respectiv, la maximum zece, în cazul Întreprinderilor Individuale. Potrivit statisticii, cele mai multe ﬁrme
radiate în perioada ianuarie - mai 2019 au fost
înregistrate în Bucureşti (6.572), în creştere cu
peste 1.000 faţă de perioada similară din anul
trecut. Comparativ, în tot anul precedent au fost
radiate 80.181 de ﬁrme, cu 2,57% mai puţine
decât în 2017 (82.295 companii). Specialiştii
consideră că, dacă tendinţa se va menţine şi
în semestrul II, nu este exclus ca în 2019 să
se ajungă la peste 100.000 de ﬁrme radiate.
Conform datelor ONRC, 19.155 de ﬁrme şi
PFA-uri erau radiate la ﬁnele lui mai, un nivel
dublu faţă de cel marcat de perioada similară
din anul trecut (9.446). Comerţul este urmat de
agricultură, silvicultură şi pescuit cu 11.665 societăţi radiate, construcţiile cu 5.984, industria
prelucrătoare (4.950), activităţile profesionale,
ştiinţiﬁce şi tehnice (4.704), informaţii şi comunicaţii (2.352) şi transport şi depozitare (2.108).
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