PE a votat 4 directive privind
deșeurile din gospodării și
mici întreprinderi

CIA poate ataca cu rachete
din drone fără autorizarea
Pentagonului
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Programul „Rabla”, bătut
în cuie până în 2020
ASF vrea iar să
stabilizeze piaţa
RCA
Pagina 2

Afrodita Cicovschi
Ministerul Mediului a supus
dezbaterii publice proiectul ghidului de finanţare a programului
Rabla, care nu se referă însă doar
la anul în curs, ci și la următorii
doi ani, perioadă pentru care s-a
stabilit ca prima de casare să
rămână la nivelul actual - 6.500 lei
-, dar să se creeze posibilitatea
creșterii ecobonusurilor.
În motivarea proiectului,
iniţiatorii arată că este nevoie de
intervenţia în procesul natural de
înnoire a parcului auto naţional,
având în vedere că „eliminarea
timbrului de mediu - singurul
instrument care contribuia la
descurajarea achiziţiei de mașini
cu emisii mari de poluanţi - a
determinat îmbătrânirea parcului
auto din România”.
„În
contextul
precizat,
finanţarea acordată prin prezentul program, care va avea caracter
multianual, reprezintă o strategie
pentru o perioadă de 3 ani, prin
care AFM își propune să
contribuie la încurajarea achiziţiei de 3 >>
autoturisme noi din ce
în ce mai performante din punct
de vedere al impactului asupra
mediului”, se arată în referat.
Astfel, începând cu anul
acesta se introduc praguri maxime de emisii de CO2 ale
autovehiculelor pentru achiziţia
cărora se poate obţine prima de
casare, plecând de la 130
g/CO2/km în anul 2017 și
ajungând la o valoare de
maximum 95 g/CO2/km în anul
2019. De asemenea, se acordă un
stimulent suplimentar pentru
achiziţia de autovehicule sub
pragul de 98 g/CO2/km în anul
2017, 96 g/CO2/km în anul 2018, 95
g/CO2/km în anul 2019 și pentru
autovehicule cu sistem de
propulsie hybrid, acestea putând
fi cumulate cu prima de casare.
„Prin scăderea graduală a
pragului de emisii de CO2,
programul este conceput nu doar
ca o modalitate de finanţare, ci și
ca un instrument de îndrumare a
cumpărătorului de autoturisme și
conștientizare a acestuia cu
privire la corelarea nevoii de
deplasare cu cea de protecţie a
mediului”, susţin iniţiatorii.
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ECONOMIE & FINANŢE
Agricover Credit IFN, profit
net de 22 mil. lei în 2016.
Valoarea creditelor acordate a
fost de 988 milioane de lei,
reprezentând o creștere de 4%
comparativ
cu
valoarea
înregistrată pentru anul 2015.
Pagina 2

EVENIMENT
Sectorul
sării
pentru
deszăpezire, analizat de
Concurenţă.
Consiliul
Concurenţei poate efectua, din
proprie iniţiativă, investigaţii
privind un anumit sector
economic
atunci
când
rigiditatea preţurilor sau alte
împrejurări
sugerează
posibilitatea restrângerii sau
denaturării concurenţei pe
piaţă. Pagina 3

IT & C
ANCOM organizează examene pentru certificatele de
radioamator și operator
radio. Cei interesaţi trebuie
să depună o cerere de
înscriere, împreună cu o copie
după actul de identitate și o
fotografie color tip pașaport.
Suplimentar, pentru obţinerea
certificatului de operator
radio în serviciul mobil
terestru este necesară dovada
absolvirii
cursurilor
gimnaziale
(clasele
5-8).
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Căștile
Plantronics
BackBeat PRO 2 au câștigat
premiul pentru design.
Printre produsele Plantronics
premiate în anii trecuţi se
numără modelele BackBeat
SENSE, BackBeat FIT și
BackBeat PRO. Pagina 4

HUMAN RESOURCES
1 din 3 companii face
angajări în perioada aprilie
- iunie. Studiu Manpower
Group: Prognoza de angajare

este pozitivă în toate regiunile
ţării și în toate sectoarele de
activitate analizate. Pagina 5
Se caută profesori pentru
zonele
vulnerabile.
Asociaţia Teach for Romania
recrutează cea de a 4-a
generaţie de profesori pentru
medii vulnerabile, potrivit
unui comunicat al asociaţiei.
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ACTUALITATE
Avem 5,2 milioane de
pensionari. Raportul dintre
numărul mediu de pensionari
și cel al salariaţilor variază
între 5 pensionari la 10
salariaţi în București și 17
pensionari la 10 salariaţi în
Teleorman. Pagina 6
ANPC: În 2016, românii au
făcut
cumpărături
pe
Internet de 1,8 miliarde
euro. Doar de Black Friday
(noiembrie 2016) românii au
cumpărat produse în valoare
de
aproximativ
130
de
milioane de euro, cu mult
peste valoarea de 100 de
milioane de euro înregistrată
de Black Friday 2015. Pagina 7

EXTERN
Coreea de Nord promite
„nemiloase lovituri de ultraprecizie” asupra trupelor
americane. KCNA mai susţine
că americanii au adus în
ultimul timp „șase milioane de
tone de armament și muniţie”
în Coreea de Sud și că recent sau luat măsuri „pentru
evacuarea familiilor militarilor
americani din zonă”. Pagina 8
Secretarul general al NATO
cere creșterea cheltuielilor
militare. Doar cinci aliaţi au
îndeplinit
până
acum
obiectivul de a cheltui 2 la
sută din produsul intern brut
pentru apărare: Grecia, SUA,
Marea Britanie, Estonia și
Polonia. Pagina 8
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Ministerul Mediului a elaborat ghidul de
finanţare pentru anul în curs și următorii doi
ani. Prima de casare rămâne la 6.500 lei
Prima de casare se acordă în funcţie de
cantitatea de emisii de CO2/km generată de
sistemul de propulsie al autovehiculului nou,
în regim de funcţionare mixt
La prima de casare se poate adăuga un
ecobonus, care poate ajunge la 2.500 lei, în
2019, în cazul în care se achiziţionează un
autovehicul cu sistem de propulsie hibrid
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