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Asiguraţii nu vor fi obligaţi 
să achite părţi din despăgubire 
pentru reparaţia mașinii, în 
cazul introducerii unor tarife 
de referinţă ca urmare a modi-
ficării legislaţiei RCA, așa cum 
s-a vehiculat în spaţiul public, 
susţin reprezentanţii Biroului 
Asigurătorilor de Autovehicule 
din România (BAAR).

Reprezentanţii BAAR susţin 
că scopul acestui proiect de 
lege este de a combate prac-
ticile comerciale incorecte ale 
unor unităţi reparatoare auto, 
care utilizează tarife mai mari 
în cazurile în care costurile cu 
reparaţia unui vehicul urmează 
să fie decontate de un asigură-
tor RCA.

Google, Porsche, Amazon, 
Regina Maria, Enel și Mercedes 
Benz conduc topul celor mai 
doriţi angajatori din România, 
relevă un studiu realizat de 
Universum Global și eJobs, pe 
un eșantion de peste 15.000 de 
respondenţi.

Potrivit sursei citate, în 
același top mai figurează nume 
precum Banca Transilvania, 

Medicover, Procter & Gamble, 
Samsung, Oracle, BMW Group, 
Synevo sau Zentiva.

În ceea ce-i privește pe 
studenţi, lista companiilor 
pentru care și-ar dori să 
lucreze include jucători precum 
Google, L'Oreal, Regina Maria, 
Orange, Banca Transilvania, 
Samsung, Microsoft, Bayer sau 
Rompetrol.

Volumul comerţului cu 
amănuntul în România a urcat 
cu 11% în ianuarie, comparativ 
cu perioada similară din 2019, 
acesta fiind cel mai puternic 
ritm de creștere înregistrat 
în rândul statelor membre 
ale Uniunii Europene, arată 
datele publicate de Eurostat. 
Comparativ, în zona euro 
comerţul cu amănuntul a 

crescut cu 1,7% în ritm anual, în 
timp ce în Uniunea Europeană 
s-a înregistrat un avans de 
2,1%.

În ianuarie, cele mai mari 
creșteri anuale au fost 
raportate în România (11%), 
Ungaria (7,6%) și Lituania 
(5,5%), singurele scăderi 
fiind în Belgia (minus 1,4%) și 
Slovacia (minus 1%).

Blue Air reduce 
capacitatea de zbor 
în și dinspre Italia, 
din luna martie și 
până la începutul 
lunii aprilie 2020, în 
contextul răspân-
dirii COVID-19 și al 
instalării carantinei 
pentru pasagerii 
ce călătoresc în și 
dinspre mai multe 
orașe din Italia, in-
formează operatorul aerian. 

Pe de altă parte, repre-
zentanţii operatorului aerian 
au anunţat că vor continua 
implementarea, la bordul aero-
navelor companiei, a măsurilor 

suplimentare de siguranţă 
împotriva răspândirii COVID-19, 
iar pasagerilor și echipajelor li 
se oferă șerveţele cu alcool, 
necesare pentru dezinfectarea 
mâinilor, măști de protecţie și 
gel dezinfectant.
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„Cel mai bun scenariu - o 
formă în V întârziată. Acesta 
implică încă o recesiune tehni-
că globală și o perturbare sem-
nificativă suplimentară în tri-
mestrele al doilea și al treilea, 
dar devine clar în această pe-
rioadă că eforturile de caranti-
nă încetinesc suficient evoluţia 
epidemiei, așa încât aceasta va 
trece de punctul critic în cele 
din urmă. O evoluţie-cheie care 

ar putea determina un scena-
riu în formă de V este anunţa-
rea unui vaccin de succes care 
ar putea intra pe deplin în pro-
ducţie în câteva luni - deși nu 
avem capacitatea de a evalua 
șansele acestei evoluţii”, susţin 
reprezentanţii Saxo Bank.

Potrivit acesteia, cel de-al 
doilea scenariu prevede o re-
dresare în formă de U. „Cazul 
de bază este acela în care ca-

rantina impusă oficial și auto-
carantina sub forma unor deci-
zii de a nu merge în vacanţe sau 
de a reduce în general activita-
tea publică înseamnă o recesiu-

ne accentuată, diferită de orice 
alt eveniment de la Marea Rece-
siune încoace”, potrivit analizei. 

Totodată, al treilea scena-
riu este și cel mai pesimist, și 

prevede o redresare în formă 
de L. „Nu ne dorim să ajungem 
acolo, dar cel mai rău caz es-
te unul în care PIB-ul global in-
tră într-o scădere fără prece-
dent, care nu a mai avut loc de 
la Marea Depresiune din anii 
1930 încoace, deoarece răs-
pândirea globală a coronaviru-
sului face dificilă ridicarea regu-
lilor de carantină căci temerile 
legate de reinfectare continuă 
din cauza răspândirii virusului 
la nivel mondial, iar acest lucru 
înseamnă că reluarea activităţii 
comerciale obișnuite generea-
ză temeri noi legate de epide-
mie”, susţin reprezentanţii Sa-
xo Bank.
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Reprezentanţii Saxo Bank au luat în calcul trei scenarii posibile 
pe burse, ca urmare a epidemiei de coronavirus, astfel că 
în cel mai bun caz se poate ajunge la o recesiune tehnică 
globală, iar în cel mai pesimist scenariu PIB-ul global intră 
într-o scădere fără precedent, care nu a mai avut loc de la 
Marea Depresiune din anii 1930 încoace.

„Eu am fost pe 18 (februarie 
- n.r.) la Bruxelles. Suntem nouă 
state care am votat împotrivă și 
în Consiliu. Urmează votul în co-
misie, în Parlament. Noi vom de-
pune amendamente pentru toa-
te chestiunile cu care nu suntem 
de acord, dar cea mai gravă, cea 
mai gravă reglementare, dacă va 
fi implementată, este cea lega-
tă de întoarcerea camioanelor o 
dată la opt săptămâni. Dacă la 
opt săptămâni camioanele tre-
buie să se întoarcă acasă, în sta-
tul membru, practic vorbim des-
pre falimentarea acestei indus-
trii, o industrie care produce și 
aduce venituri la buget de apro-
ximativ 5,9 miliarde de euro. Nu 
ne imaginăm că acest lucru se 
poate întâmpla”, a spus Bode. 

România va apela 
la toate pârghiile 

politice
El a dat asigurări că partea 

română va apela la toate pârghi-
ile politice din Parlamentul Euro-
pean și va fi depus amendament 
la acest pachet legislativ.

„Vom uza de toate pârghii-
le politice din Parlamentul Eu-
ropean, vom depune amenda-
ment să vedem dacă trece. Sun-
tem nouă ţări, suntem încă în 
minoritate. Dacă trece un amen-
dament, trebuie să reluăm dialo-
gul. (...) Dincolo de celelalte re-
glementări care ţin de Pachetul 
Roma 1, cu pachetul de salari-
zare a șoferilor, de condiţiile de 
odihnă, de cabotaj, de tahografe 
pentru camioane mai mici de 7,5 
tone, Mobilitate 1 este un pa-
chet la care ne uităm cu maximă 
atenţie și sperăm să reușim să 
modificăm cel puţin reglementa-
rea legată de întoarcerea cami-
oanelor”, a explicat Lucian Bode.

Deficitul de cont 
curent ar putea 
crește cu 50%

Măsurile protecţioniste pro-
puse în Pachetul Mobilitate 1 duc 
la excluderea firmelor de trans-
port românești din piaţa euro-
peană de resort, ceea ce va ge-
nera o creștere cu 50% a defici-
tului de cont curent al României, 

a atras atenţia, pe 28 februarie, 
într-un comunicat de presă, Uni-
unea Naţională a Transportatori-
lor Rutieri din România (UNTRR), 
care a solicitat autorităţilor con-
testarea cât mai urgentă a acor-
dului privind acest pachet nor-
mativ la Curtea Europeană de Jus-
tiţie. Transportatorii menţionează 
că transportul rutier a fost și în 
2019 principalul contributor la 
exportul de servicii al României, 
cu un total de 6,12 miliarde euro, 
în creștere cu 10% faţă de 2018, 
din care 5,95 miliarde euro re-
prezintă transportul rutier de 
mărfuri, restul fiind generat de 
transportul rutier de pasageri (52 
milioane euro) și alte tipuri de 
transport rutier (112 milioane eu-
ro), potrivit datelor Băncii Naţio-
nale a României (BNR).  

Transportul rutier generea-
ză un sfert din exportul total de 
servicii al României, de 26,3 mi-
liarde de euro, fiind urmat de 
alte servicii pentru afaceri (con-
sultanţă, servicii juridice, in-
ginerie, servicii tehnice etc.) - 
5,47 miliarde euro, servicii tele-
com și IT - 5,37 miliarde euro 
și servicii turistice - 3,18 miliar-
de euro.

De asemenea, transportul 
rutier a realizat în 2019 un ex-
cedent de 4,63 miliarde de eu-
ro, reprezentând peste jumăta-
te din soldul total al comerţului 
internaţional cu servicii, de 8,55 
miliarde euro.

Pachetul Mobilitate 1, un 
dezastru pentru transportul 

de marfă românesc
România ia în calcul foarte serios atacarea Pachetului 
Mobilitate 1 la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, dacă 
va trece în forma actuală, întrucât implementarea lui ar 
însemna un dezastru pentru transportul de marfă românesc, 
a declarat ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicaţiilor, Lucian Bode, după audierile 
din comisiile reunite de specialitate din Parlament.
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