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(POC) 2014-2020. Pentru proiecte IT

MM. A fost lansat

Fonduri europene
de 25 milioane euro

Programul „Rabla
pentru electrocasnice”
Ministerul Mediului a organizat marţi, 18
decembrie, conferinţa de lansare a Programului „Rabla pentru electrocasnice”.

Modiﬁcările aduse Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 al României vizează acordarea unui
sprijin crescut ﬁrmelor mici și
mijlocii (IMM) din domeniul
IT, precum şi actualizarea
strategiei pentru investițiile în
domeniul cercetării.

Programul Operațional Competitivitate revizuit va sprijini și
mai mult domeniul tehnologiei
informațiilor, ca urmare a acestei decizii, 25 milioane de euro
urmând să ﬁe realocate în cadrul Axei prioritare „Tehnologia
Informației și Comunicațiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă” pentru acțiunea
„Sprijinirea creșterii valorii
adăugate generate de sectorul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor (TIC) și a inovării în domeniu prin dezvoltarea
de clustere”. De asemenea, modiﬁcarea programului urmărește
dezvoltarea unei rețele de centre
de cercetare ce folosesc tehnologia cloud și infrastructurile de
date de mari dimensiuni. Potrivit Comisiei Europene, beneﬁciile aduse de această modiﬁcare
a POC sunt următoarele: vor ﬁ
create produse/servicii inovatoare, capabile să se constituie
într-un factor de dezvoltare sustenabilă a economiei românești

Locuri de muncă vacante

România, una dintre
cele mai mici rate

Potrivit datelor publicate
de Oﬁciul european pentru
Statistică (Eurostat), rata
locurilor de muncă vacante
din UE era de 2,2% în trimestrul trei din 2018, stabilă
comparativ cu precedentele
trei luni.
Statele membre cu cele mai
scăzute rate ale locurilor de
muncă vacante în perioada
iulie - septembrie 2018 erau
Grecia (0,6%), Spania (0,8%),
Bulgaria (0,9%), Portugalia
(%), Irlanda (1,1%), Slovacia
şi Polonia (ambele cu 1,2%)
şi România (1,3%). La polul
opus, ţările membre cu cea
mai mare rată a locurilor de
muncă vacante au fost Cehia
(5,9%), Belgia (3,6%), Germania, Olanda şi Austria (toate cu
3%). Pe sectoare de activitate,
în România rata locurilor de
muncă vacante în trimestrul
trei din 2018 era de 1,3% în
industrie şi construcţii şi 1%
în servicii. La nivelul Uniunii
Europene, rata locurilor de
muncă vacante era de 2,1% în
industrie şi construcţii şi 2,5%
în servicii.
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(dezvoltarea bazată pe inovare);
se va sprijini creşterea tendinţei
asociative în rândul IMM-urilor
din România, cu impact pozitiv
privind diseminarea rapidă a rezultatelor cercetării; va duce la
încurajarea colaborării dintre
IMM-urile din domeniul IT şi
cele din alte sectoare ale industriei/serviciilor.
De asemenea, tehnologia
de tip cloud face posibilă deplasarea, schimbul de date
și reutilizarea acestora, fără
discontinuități, pe piețele mon-

diale și peste granițe, precum
și între instituții și discipline
de cercetare. Având în vedere
actualele capacități disponibile în Europa, datele produse de
activitatea de cercetare din UE
și de sectorul industrial al UE
sunt adesea prelucrate în altă
parte, iar cei ce lucrează în domeniul cercetării și inovării în
Europa au tendința să se mute
în locurile în care sunt disponibile mai rapid capacități mari
în materie de date și tehnică de
calcul. Astfel, se pune accen-

tul pe dezvoltarea unor infrastructuri masive de date care
să suporte colectarea masivă a
acestora, precum și partajarea
şi folosirea lor în diverse contexte de exploatare. Reamintim
că, în perioada 2014 - 2020, România are la dispoziție o alocare
de peste 22 miliarde de euro în
cadrul politicii de coeziune, din
care 1,3 miliarde sunt destinate
Programului Operațional Competitivitate.
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ANAF

21 decembrie - termen pentru contribuabili
Potrivit calendarului stabilit de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF),
contribuabilii au obligaţia de a
depune până vineri o serie de
declaraţii şi de a efectua plăţi.
Astfel,
trebuie
depuse:
Declarația privind obligațiile
de plată la bugetul de stat –
Formularul 100; Declarația
privind obligațiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală
a persoanelor asigurate pentru
luna precedentă – Formularul
112; Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asi-

milate salariilor din străinătate
obținute de către persoanele ﬁzice care desfășoară activitate în
România pentru luna precedentă
– Formularul 224; Decontul de
taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300; Decontului special
de taxa pe valoarea adăugată
pentru luna precedentă – Formularul 301; Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei
pe valoarea adăugată – Formularul 307; Declarația privind taxa
pe valoarea adăugată datorată de
către persoanele impozabile al
căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat - Formularul 311.

Totodată, contribuabilii trebuie
să efectueze, după caz: plata taxei pentru licența de organizare
a jocurilor de noroc, aferentă
anului 2018; plata taxei anuale
pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor; plata
impozitului pe reprezentanță,
tranșa a II-a; plata impozitului
reținut la sursă în luna precedentă; plata taxei pentru activitatea
de prospecțiune, explorare și
exploatare a resurselor minerale; plata taxei anuale pentru
autorizația de exploatare a jocurilor de noroc.
 Doina A. NEAGOE

Energia se scumpește cu 3,5 lei/an
Tarifele de distribuție a
energiei electrice vor crește cu
0,74% de la 1 ianuarie, ceea ce
va însemna o scumpire pe factură de 3,5 lei pe an în medie
pentru un consumator casnic,
potrivit unui comunicat al
Autorității
Astfel, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat
tarifele speciﬁce pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice prestat de operatorii
de distribuție concesionari pen-

tru anul 2019. „În acest sens,
ANRE a revizuit metodologiile de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciul de
distribuție prestat de operatorii
de distribuție.
Prin modiﬁcările aprobate,
ANRE urmărește eliminarea
unor deﬁciențe din trecut cu
privire la structura costurilor recunoscute în tarife, precum și creșterea eﬁcacității
investițiilor care se realizează în
rețelele de distribuție”, au arătat
reprezentanții autorității. Ca ur-

mare a analizei documentațiilor
de solicitare a tarifelor de
distribuție transmise de operatorii concesionari, tarifele
aprobate pentru anul 2019 înregistrează o creștere de 0,74% la
nivelul întregii țări, valoare care
include însă și rata inﬂației de
3,82%.
„Menționăm că impactul în
factură la consumatorul casnic
cu un consum mediu (100 kWh/
lună) este de circa 3,5 lei/an”, se
mai precizează în comunicat.
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La eveniment au participat atât reprezentanţi ai ministerului de resort, cât şi cei ai
Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM)
şi ai agenţilor economici înscrişi în program.
Programul „Rabla pentru electrocasnice”
(Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai
performante din punct de vedere energetic),
ﬁnanţat de Ministerul Mediului, prin AFM,
este destinat persoanelor ﬁzice. Acestea vor
putea primi, în schimbul casării electrocasnicelor uzate, vouchere pentru achiziţionarea
de echipamente electrice şi electronice de
uz casnic, cu eﬁcienţă energetică clasa A++,
A+++, din următoarele categorii: maşini de
spălat rufe, frigidere/combine frigoriﬁce/lăzi
frigoriﬁce şi aparate de aer condiţionat. După
publicarea Ordinului de ministru în Monitorul
Oﬁcial, doritorii trebuie să acceseze aplicaţia
electronică de pe website-ul Administraţiei
Fondului pentru Mediu şi să urmeze paşii de
înscriere. Reamintim că înscrierile se fac printr-o aplicație online prin intermediul căruia trebuie furnizate: datele de identiﬁcare; adresa de
domiciliu; adresa de e-mail și număr de telefon
mobil valide, dacă acestea există; declarația pe
propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligații de plată la bugetul de stat și
bugetul local, conform legislației naționale în
vigoare, la data înscrierii; acordul cu privire la
prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor
și informațiilor furnizate; tipul de aparat care
se va cumpăra şi eﬁcienţa energetică a acestuia
(A+++/A++); o declarație pe propria răspundere
că solicitantul se obligă să predea electrocasnicul eligibil vechi echivalent celui pe care
vrea să-l cumpere (pe principiul: o mașină de
spălat uzată pentru o mașină de spălat nouă, de
clasa A++/A+++). După introducerea acestor
informații, urmează ca listele cu persoanele
aprobate în program să ﬁe publicate apoi de
AFM. De la momentul emiterii, voucherele vor
ﬁ valabile 15 zile, timp în care persoanele care
au obţinut aprobarea vor trebui să valoriﬁce
voucherul la cumpărarea tipului de produs
pentru care l-au primit, în magazinele înscrise
în program.
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În octombrie

Câștigul salarial mediu
nominal net
Potrivit datelor Institutului Național de
Statistică (INS), în luna octombrie, câștigul
salarial mediu nominal brut a fost de 4.532
lei.
Datele mai indică faptul că, în ceea ce priveşte câștigul salarial mediu nominal net, acesta a
fost de 2720 lei, în creștere față de luna precedentă cu 32 lei (+1,2%). Valorile cele mai mari
ale câștigului salarial mediu nominal net s-au
înregistrat în activități de servicii în tehnologia
informației (inclusiv activități de servicii informatice) (6.380 lei), iar cele mai mici în hoteluri
și restaurante (1.580 lei). Comparativ cu luna
octombrie a anului precedent, câștigul salarial
mediu nominal net a crescut cu 13,7%.
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