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Numărul contractelor de 
muncă suspendate de la 
declararea stării de urgenţă (16 
martie) ajunsese joi, 7 mai, la 
925.075, potrivit informaţiilor 
centralizate de Inspecţia Muncii 
și publicate de Ministerul 
Muncii și Protecţiei Sociale.

Dintre cele 925.075 
de contracte de muncă 

suspendate anunţate, un 
număr de 278.472 de contracte 
suspendate erau din industria 
prelucrătoare, 166.060 
din sectorul comerţului cu 
ridicata și cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, iar 112.873 
din domeniul hoteluri și 
restaurante.

Guvernul a aprobat amnistia 
fiscală propusă de Ministerul 
Finanţelor pentru dobânzi, 
penalităţi și alte accesorii dato-
rate de contribuabilii care vor 
achita principalul restanţelor 
până la data de 15 decembrie 
2020, măsură care va sprijini 
mediul de afaceri lovit de criza 
Covid-19 și va avea un efect 

pozitiv asupra încasărilor bu-
getare din acest an, informează 
MFP. Facilităţile fiscale vizează 
toţi contribuabilii care au datorii 
restante la 31 martie 2020 (per-
soane fizice, juridice, persoane 
fizice care desfășoară activităţi 
economice sau profesii libere, 
entităţi fără personalitate juri-
dică, instituţii publice etc.).

Autorităţile analizează varianta 
prelungirii perioadei de depunere 
a solicitării de amânare a ratelor 
la bănci, potrivit ministrului 
Finanţelor, Florin Cîţu. Ministrul 
a anunţat că băncile au primit 
circa 270.000 de cereri pentru 
amânarea plăţii ratelor la credite 

și a precizat că, în cazul în care 
solicitanţii întâmpină un refuz 
sau o tergiversare a deciziei de 
aprobare a amânării ratelor, 
aceștia trebuie să comunice 
aceste probleme prin intermediul 
linkului de pe site-ul Ministerului 
Finanţelor.

Preţurile la 
energie pentru 
consumatorii 
casnici din UE au 
crescut, în 2019, cu 
1,3% la electricitate 
și cu 1,7% la gaze 
naturale, însă 
cele mai mari 
creșteri de preţuri 
la electricitate, în 
moneda naţională, 
au fost înregistrate 
în Olanda (19,6%), 
Lituania (14,3%), Cehia (11%) și 
România (10,1%), în perioada 
cuprinsă între a doua jumătate 
a lui 2018 și a doua jumătate 
a anului trecut, arată datele 
publicate de Eurostat. În 

schimb, scăderi de preţuri au 
fost înregistrate în 10 state 
membre, cele mai semnificative 
fiind în Danemarca (minus 
6,3%), urmată de Grecia (minus 
5,8%), Portugalia (minus 4,9%) 
și Bulgaria (minus 4,7%).

România, locul 4 în UE la creșterea 
prețurilor pentru energia electrică

Numărul contractelor de muncă 
suspendate, în creștere

Amnistie fiscală cu impact 
bugetar pozitiv

Perioada de depunere a 
solicitărilor de amânare a ratelor 
bancare ar putea fi prelungită

„(...) ca urmare a evolu-
ţiilor din piaţa construcţiilor, 
aceste preţuri nu mai reflec-
tă realitatea din acest moment 
și, astfel, Ministerul Fonduri-
lor Europene a propus un act 
normativ, cu aprobarea Comi-
siei Europene, pentru ajusta-
rea preţului la lucrările publice 
derulate în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Ma-
re. Este un proiect de act nor-

mativ care va rezolva multe 
probleme, în special la nivelul 
comunităţilor locale, al autori-
tăţilor publice locale și chiar al 
companiilor de construcţii ca-
re se aflau în imposibilitatea 
derulării și finalizării lucrărilor 
contractate la nivelul preţu-
rilor de la data semnării con-
tractelor respective”, a arătat 
el în cadrul unei declaraţii de 
presă.

Fondurile europene, 
accesate prin 

mijloace digitale
Dancă a menţionat că un al 

doilea act normativ adoptat vi-
zează digitalizarea modalităţilor 
de accesare a fondurilor europe-
ne începând cu data de 1 iunie.

„La nivelul MFE a fost iniţi-
ată și adoptată (...) o ordonan-
ţă de urgenţă pentru digitaliza-
rea modalităţilor de accesare a 
fondurilor europene și de debi-
rocratizare a tuturor proceduri-
lor. Totul, începând cu 1 iunie, 
va fi mult mai simplu și în for-
mat digital. Practic, autorităţi-
le de management, instituţiile 
responsabile, angajaţii din ca-

drul acestor instituţii vor avea 
obligaţia, începând cu 1 iunie, 
să preia în format electronic do-
cumentele necesare, folosind 
semnătura electronică, precum 

și desfășurarea altor acţiuni ne-
cesare în cadrul proiectelor cu 
finanţare europeană, în sistem 
online”, a spus Dancă.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunţat 
că Ministerul Fondurilor Europene a propus un 
act normativ, în cadrul ședinţei de guvern de joia 
trecută, care prevede ajustarea preţului la lucrările 
publice derulate în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM). 

El a precizat că urmează ca 
în perioada următoare să fie de-
finitivată modalitatea prin care 
aceste fonduri să fie distribuite, 
accesate de IMM-uri, fiind în lu-
cru patru variante. 

O primă variantă este, po-
trivit ministrului, cea a granturi-
lor în sumă fixă proporţională cu 
cifra de afaceri.

„De exemplu 10.000 de eu-
ro grant pentru o cifră de afa-
ceri de până la 100.000 de eu-
ro. Cam aceasta ar fi forma prin 
care o să încercăm să sprijinim 
restartarea activităţilor curen-
te ale companiilor. Este o formă 
de grant simplu. O utilizează în 
prezent și Germania, ca să spri-
jine reluarea activităţii de către 
întreprinderile mici și mijlocii”, a 
explicat ministrul Fondurilor Eu-
ropene. 

O a doua variantă este 
cea a granturilor pentru inves-
tiţii sau pentru relocarea acti-
vităţii de business, deoarece, 
în această perioadă, sunt mul-
te dintre IMM-uri cărora poate 
nu le mai merge activitatea și se 
gândesc la reorientarea și relo-
carea acesteia.

„Sunt, dacă vreţi, granturi-
le pentru investiţii, cele pe care 
le-am mai întâlnit până acum în 
mecanismele de utilizare a fon-
durilor de către IMM-uri. Aces-
tea merg până în jurul valorii de 
200.000 de euro nerambursabili 
și sunt pentru investiţii în dife-
rite domenii de activitate, de la 
industria alimentară până la in-
dustria auto, până la construc-
ţii, IT, echipamente medicale, 
industria farmaceutică, toate 
domeniile cuprinse în Strategia 
naţională de competitivitate și 
sunt considerate o prioritate la 
nivel naţional, domenii care, în 
momentul de faţă, sunt cu po-
tenţial pentru dezvoltarea eco-
nomică și pentru creșterea eco-
nomică a României”, a subliniat 
ministrul.

Vouchere de consum 
și subvenționarea 

salariilor
Modalitatea a treia este 

cea a voucherelor de consum, 
de inspiraţie americană. 

„Sunt utilizate în momen-
tul de faţă în SUA și constau 

în atribuirea unui voucher de 
consum către beneficiari, ca-
re mai apoi se prezintă pentru 
prestarea serviciului sau cum-
părarea unui bun la un furni-
zor, iar respectivul furnizor de-
contează din fonduri europe-
ne valoarea grantului în func-
ţie de numărul de vouchere pe 
care le are”, a precizat Boloș.

Ultima modalitatea ar fi 
cea legată de subvenţionarea 
costurilor cu salariile pentru 
IMM-urile a căror activitate a 
fost afectată în această peri-
oadă. Este vorba despre com-
pensări ale costurilor cu salari-
ile de până la 50%, pe o peri-
oadă cuprinsă între 3 și 6 luni. 

„Pentru acest ultim instru-
ment, Comisia Europeană lu-
crează în momentul de faţă un 
fond, care este gândit la ni-
vel european și pe care Româ-
nia îl va putea accesa pentru 
ca să sprijine întreprinderile  
mici și mijlocii și să asigu-
re compensarea costurilor cu 
salariile. Tot în acest fond, în 
continuare se vor putea acor-
da garanţii pentru IMM-uri în 
eventualitatea contractării de 
credite. Deci, perspectiva celui 
de-al patrulea instrument este 
destul de cuprinzătoare, inclu-
siv din această perspectivă a 
abordării europene și a spriji-
nirii IMM-urilor pe componen-
ta costurilor cu salariile”, a mai 
spus ministrul.

Bani europeni pentru  
sprijinirea IMM-urilor

Uniunea Europeană a aprobat suma de 750 milioane lei care 
urmează să fie utilizată pentru întreprinderile mici și mijlocii, la 
care se va adăuga cofinanţarea statului român și o eventuală 
contribuţie a beneficiarului, suma totală de intervenţie urmând 
să ajungă la un miliard de euro, a anunţat ministrul Fondurilor 
Europene, Marcel Boloș.

MFE: Prețul lucrărilor publice va fi ajustat


