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Un număr de 634.709 de 
contracte de muncă au fost 
suspendate de la instituirea 
stării de urgenţă (16 martie) 
și până vineri, 15 mai, potrivit 
cifrelor Inspecţiei Muncii trans-
mise de Ministerul Muncii și 
Protecţiei Sociale.

Cu o zi înainte, numărul con-
tractelor de muncă suspendate 
de la instituirea stării de urgen-
ţă era de 544.479, astfel că un 
număr de 90.230 de contracte 
de muncă au fost suspendate 
de joi până vineri, potrivit cifre-
lor remise de Ministerul Muncii.

Măsurile propuse și imple-
mentate de Ministerul Muncii în 
perioada stării de urgenţă au 
vizat 1.295.873 beneficiari și 
însumează plăţi de peste 1,78 
miliarde de lei făcute sub for-
mă de indemnizaţie de șomaj 
tehnic sau pentru prelungirea 
indemnizaţiei de creștere copil 
ori a indemnizaţiilor de încadra-
re în grad de handicap, infor-

mează instituţia. 
Potrivit MMPS, cele mai 

multe fonduri alocate pe peri-
oada stării de urgenţă au fost 
plătite prin ANFOM, instituţie 
care a asigurat acordarea 
indemnizaţiilor pentru șomaj 
tehnic, pentru cereri valide de 
la 129.149 de angajatori, suma 
totală plătită către aceștia fiind 
de 1,38 miliarde de lei.

România a înregistrat cel mai 
semnificativ avans al economiei 
din cele 27 de state membre 
ale UE, în primul trimestru din 
2020, comparativ cu perioada 
similară din 2019, arată 
estimarea preliminară publicată 
de Oficiul European pentru 
Statistică (Eurostat).

Cea mai semnificativă 

expansiune anuală din UE în 
perioada ianuarie - martie 
2020 s-a înregistrat în 
România (2,7%), Lituania 
(2,5%) și Bulgaria (2,4%), iar 
cel mai semnificativ declin a 
fost în Franţa (minus 5,4%), 
Italia (minus 4,8%), Spania și 
Slovacia (ambele cu minus 
4,1%).

Piaţa auto din România a 
scăzut cu aproape 30%, în 
primele patru luni din acest 
an, comparativ cu aceeași 
perioadă din 2019, în contextul 
pandemiei de COVID-19, arată 
datele Asociaţiei Producătorilor 
și Importatorilor de Automobile 
(APIA).

Topul general pe mărci 
vândute (autoturisme + autove-
hicule comerciale) după 4 luni 
din 2020 este condus de către 
Dacia, cu 9.551 unităţi, urmată 
de către Volkswagen, cu 3.436 
unităţi, Renault 2.961 unităţi, 
Skoda, 2.779, Ford 2.564 uni-
tăţi și Hyundai cu 2.239 unităţi.

COVID-19 lovește piața auto  
din România

Peste 90.000 de contracte  
de muncă suspendate într-o zi!

MMPS, plăți de aproape 1,8 
miliarde de lei către angajatori  
și alți solicitanți

România, cel mai semnificativ 
avans economic din UE, în 
primul trimestru din 2020

La propunerea Ministe-
rului Economiei, Comerțului 
și Mediului de Afaceri, prin 
Ordonanță de Urgență, a fost 
adoptată măsura extinderii pe-
rioadei de emitere, și după da-
ta de 14 mai, a Certificatelor de 
Situație de Urgență tip 2 (Gal-
ben), precum și introducerea 
ca referință și a lunii mai 2020 
pentru diminuarea venituri-
lor sau încasărilor cu minimum 

25% față de media lunilor ianu-
arie și februarie 2020.  

Certificatele pot fi 
solicitate online
„Așa cum am mai spus, 

nevoile operatorilor econo-
mici sunt extrem de impor-
tante pentru noi, întrucât ele 
dau pulsul real al economiei în 
această perioadă. Am venit în 

întâmpinarea solicitărilor con-
crete ale acestora și prelungim 
termenul de obținere a Certifi-
catelor de Situație de Urgență 
de tip II, galben, pentru ace-

ia dintre operatorii economici 
ale căror venituri sau încasări 
au fost afectate de criza gene-
rată de răspândirea coronaviru-
sului SARS–CoV-2. Ne dorim ca 

un număr cât mai mare dintre 
ei să obțină un astfel de certi-
ficat, pentru a le fi mai ușor să 
se reintegreze în circuitul eco-
nomic contribuind, astfel, la de-
mersul de repornire a economi-
ei”, a declarat ministrul Virgil 
Po pescu.

Astfel, operatorii economici 
care au înregistrat diminuarea 
veniturilor sau a încasărilor cu 
minimum 25% în luna martie, 
aprilie sau mai 2020, prin rapor-
tare la media lunilor ianuarie și 
februarie 2020, pot solicita onli-
ne, accesând aplicația csu.pre-
venire.gov.ro, până la data de 
15 iunie 2020, eliberarea Certi-
ficatelor de Situație de Urgență.
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Executivul a adoptat o nouă serie de măsuri urgente,  
cu caracter excepțional, care să permită autorităților publice 
să intervină eficient și cu mijloace adecvate pentru sprijinirea 
agenților economici afectați de măsurile adoptate pentru 
limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul 
populației.

„În T1 am reușit să elimi-
năm dintr-o dată toate ace-
le scenarii apocaliptice pe ca-
re le-am văzut în ultima perioa-
dă aruncate atât de trompete-
le PSD, cât și de alți analiști ca-
re nu sunt la fel de profesioniști 
sau poate nu au aceeași infor-
mație. Acele scenarii apocalipti-
ce au fost aruncate la gunoi cu 
această creștere economică din 
primul trimestru. Al doilea lu-
cru, a crescut foarte mult pro-
babilitatea ca în acest an să nu 
avem recesiune tehnică. Rece-
siunea tehnică este definită ca 
două trimestre consecutive de 
contracție economică. Faptul că 
avem în primul trimestru aceas-
tă creștere economică reduce 
foarte mult șansele unei rece-
siuni tehnice. Este un lucru im-
portant, pentru că România se 
finanțează de pe piețele inter-
naționale, de pe piețele interne 
și avem nevoie de credibilitate”, 
a afirmat Cîțu, la Digi24.

Încasări mai mari  
la buget, în aprilie

Ministrul a reamintit că în lu-
na aprilie încasările la buget au 
fost mai mari cu aproximativ un 

miliard de lei față de anul tre-
cut, iar în 2019 era o perioadă 
de creștere economică pe când 
acum țara se confruntă cu cea 
mai mare criză. El a subliniat, în 
context, că firmele private din 
România au răspuns foarte bine 
la stimulii injectați în economie. 

„Am returnat în economie 
prin rambursări de TVA 6 mili-
arde de lei în două luni. Am de-
contat concedii medicale în me-
die de 400 de milioane de lei în 
martie și aprilie. (...) Am dat ba-
nii companiilor înapoi, banii lor 
de drept, iar companiile au răs-
puns, au plătit la rândul lor al-
te facturi și acei bani s-au întors 
către buget”, a explicat Cîțu.

Starea de urgență, 
impact asupra PIB

În ceea ce privește evolu-
ția economică din trimestrul doi, 
ministrul Finanțelor a menționat 
că luna aprilie a fost o lună tota-
lă de stare de urgență și va avea 
un impact asupra PIB. Totodată, 
el precizează, însă, că începând 
din a doua parte a lunii mai și 
în luna iunie sunt șanse ca ce-
ea ce s-a pierdut în aprilie să fie 
recuperat.

„Avem toate șansele să 
continuăm în partea doua a 
lunii mai și iunie să recupe-
răm ce s-a pierdut în aprilie. 
Depinde foarte mult de noi, 
de politica fiscală, să continu-
ăm o politică fiscală relaxată și 
în același timp tandemul poli-
tică fiscală - politică monetară 
să fie la fel. Relaxarea politicii 
monetare a ajutat foarte mult. 
Cred în continuare că și politi-
ca monetară va contribui prin 
relaxare în continuare a con-
dițiilor, există loc poate și la 
RMO (rezerve minime obliga-
torii, n.r.) dar și la dobânzi, o 
relaxare care alături de relaxa-
rea politicii fiscale este combi-
nația perfectă. Este lecția cri-
zei din 2008 pe care am învă-
țat-o, să injectăm lichiditate în 
sistem atunci când este nevo-
ie. Toate companiile au nevo-
ie de lichiditate. Acest lucru se 
face prin tot felul de instru-
mente. Avem IMM Invest, ur-
mează și fratele mai mare al 
lui IMM Invest, prin Eximbank, 
pentru companii mari, și vor 
urma și alte produse”, a mai 
spun Florin Cîțu.

Potrivit datelor Institutu-
lui Național de Statistică (INS), 
produsul intern brut (PIB) a 
crescut în primul trimestru din 
acest an 0,3% față de trimes-
trul precedent și cu 2,4%, se-
rie brută, comparativ cu perioa-
da similară a anului trecut.

Creșterea economică  
din primul trimestru reduce 
riscul unei recesiuni tehnice

Creșterea economică înregistrată de România în primul 
trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea 
unei recesiuni tehnice în România în 2020, a declarat, 
săptămâna trecută, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Termenul de obținere a Certificatelor de Situație de Urgență tip 2 a fost prelungit


