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Producţia industrială a 
scăzut cu 17,1% în zona euro 
și cu 17,3% în Uniunea Euro-
peană în aprilie, comparativ 
cu luna precedentă, pe fondul 
măsurilor destinate să limite-
ze pandemia de coronavirus 
(COVID-19), iar cel mai semni-
ficativ declin s-a înregistrat în 
Italia, Slovacia, Franţa și Ro-

mânia, arată datele Eurostat.
Toate statele pentru care 

sunt disponibile date au ra-
portat scăderi ale producţiei 
industriale în aprilie, compara-
tiv cu luna precedentă, cel mai 
sever declin fiind în Ungaria 
(minus 30,5%), România (mi-
nus 27,7%) și Slovacia (minus 
26,7%).

Persoanele înregistrate în 
Spaţiul Privat Virtual (SPV) pot 
face plata obligaţiilor fiscale 
la buget direct cu cardul 
bancar prin interconectarea 
cu ghișeul.ro, soluţie care 
permite achitarea a peste 30 
de impozite și contribuţii, a 
anunţat ANAF. Facilitatea a 
devenit operaţională din 11 iunie 

2020 și a fost introdusă pentru 
toate tipurile de creanţe fiscale 
care se pot plăti cu cardul prin 
Sistemul Naţional Electronic 
de Plăţi. Instrucţiunile pentru 
utilizarea acestui serviciu 
sunt disponibile pe site-ul 
instituţiei, la https://static.anaf.
ro/static/10/SPV/Instructiuni_
plata_prin_SPV.pdf.

Rata anuală a inflaţiei a cobo-
rât la 2,3% în luna mai a acestui 
an, de la 2,7% în aprilie, în con-
diţiile în care mărfurile alimen-
tare s-au scumpit cu 5,25%, 
serviciile cu 2,6%, iar mărfurile 
nealimentare cu 0,15%, potrivit 
datelor publicate de Institutul 
Naţional de Statistică (INS).

Preţurile de consum în luna 
mai 2020, comparativ cu aprilie, 
au urcat cu 0,05%, iar faţă de 
decembrie 2019 avansul a fost 
de 1,47%.

Rata anuală calculată pe 
baza indicelui armonizat al pre-
ţurilor de consum (IAPC) este 
1,8%.

CNAIR a semnat contractul 
pentru proiectarea și execu-
ţia subsecţiunii 3C2, Chiribiș 
- Biharia (km 30+550 - km 
59+100), care face parte din 
Autostrada Brașov - Târgu 
Mureș - Cluj - Oradea (Auto-
strada Transilvania).

Potrivit unui comunicat al 
CNAIR, antreprenorul este Aso-

cierea Trameco SA - Vahostav 
SK, a.s. - Drumuri Bihor SA - 
Drum Asfalt SRL - East Water 
Drillings SRL, iar valoarea con-
tractului este de aproximativ 69 
de milioane de euro – finanţare 
din fonduri europene. Termenul 
contractual pentru proiectare 
este de 6 luni, iar cel pentru 
execuţie este de 18 de luni.

Contract de execuție pentru încă  
29 km din Autostrada Translivania

Declin sever al producției 
industriale, la nivel european

Persoanele din SPV pot plăti 
impozitele cu cardul

Rata inflației a scăzut  
în luna mai

În data de luni și marţi, re-
spectiv 15 și 16 iunie, magazi-
nele vor rămâne închise în cen-
trele comerciale care au solici-
tat plata chiriilor pentru ultimele 
luni. De miercuri, 17 iunie, ma-
gazinele vor fi redeschise, însă 
afișând public protestul comer-
cianţilor, iar personalul va purta 
banderolă și însemne specifice. 
Protestul RORETAIL este decla-
rat pe o perioadă nedetermina-
tă, până la soluţionare. 

„Organizaţia Patronală a Re-
tailerilor din România - RORETAIL 
anunţă că membrii săi nu își vor 
relua activitatea în centrele co-
merciale incorecte. Membrii 
RORETAIL nu își vor redeschi-
de, la începutul săptămânii vii-
toare, magazinele în acele cen-
tre comerciale care au continu-
at să solicite plata chiriei pen-
tru ultimele luni, în condiţiile în 
care, prin acte normative, acti-
vitatea retailerilor a fost oprită. 

Autorităţile au luat decizia de a 
opri activitatea de comercializa-
re cu amănuntul a bunurilor și 
serviciilor nealimentare în cen-
trele comerciale, dar nu au in-
tervenit și cu clarificări privind 
derularea în această perioadă 
a relaţiilor dintre comercianţi și 
proprietarii de centre comerci-
ale. În aceste condiţii, deși au 
existat exemple de comporta-
ment corect de afaceri din par-
tea deţinătorilor de centre co-
merciale, mulţi alţii au adoptat 
o atitudine incorectă și imora-
lă, solicitând în continuare plata 
chiriei și demarând procedurile 
de executare silită a chiriașilor”, 
se precizează într-un comunicat 
al RORETAIL.

Potrivit secretarului gene-
ral al organizaţiei, Cosmin Savu 
Cristescu, membrii RORETAIL 
solicită chirie zero pentru peri-
oada în care nu au fost lăsaţi să 

utilizeze aceste spaţii și adapta-
rea contractelor la trafic și vân-
zări, după deschiderea magazi-
nelor.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

„Odată cu redeschiderea 
agenţiilor loto se reia și plata 
câștigurilor. Reamintim faptul că 
plata câștigurilor a fost suspen-
dată în 25.03.2020, iar terme-
nele pentru ridicarea câștigurilor 
prevăzute de regulamentele de 
joc nu au mai curs începând cu 
aceeași dată. Jucătorii își vor 
putea încerca din nou norocul 
la jocurile preferate, în condiţii 
de siguranţă și protecţie. Loteria 
Română s-a pregătit pentru re-
deschiderea agenţiilor cu o se-
rie de măsuri de prevenţie nece-
sare pentru protejarea sănătăţii 
jucătorilor și a angajaţilor și va 
respecta toate normele care vor 
fi stabilite de autorităţi”, se ara-
tă în comunicat.

Măsuri de protecție 
împotriva COVID-19

În agenţiile loto vor exis-
ta panouri de plexiglas transpa-
rent (cu rolul de a separa opera-
torul de contactul direct cu jucă-
torii), benzi avertizoare de men-
ţinere a distanţei de siguranţă, 
dezinfectat pentru mâini pus la 

dispoziţia jucătorilor și dezinfec-
tant pentru suprafeţele de joc. 

De asemenea, angaja-
ţii vor purta măști de protecţie 
facială și vor avea la dispoziţie 
mănuși de unică folosinţă și vi-
zete transparente de protecţie. 
Dezinfectarea agenţiilor și a su-
prafeţelor de contact se va fa-
ce zilnic, conform unui orar care 
va fi afișat la loc vizibil, împre-
ună cu celelalte reguli și reco-
mandări privind accesul și com-
portamentul în agenţiile Loteri-
ei Române.

Responsabilitățile 
jucătorilor

Potrivit sursei citate, jucă-
torii au câteva responsabilităţi 
cu care deja sunt familiarizaţi: 
să respecte distanţa de sigu-
ranţă, să poarte mască de pro-
tecţie facială, să-și dezinfecte-
ze mâinile la intrarea în agenţii, 
să respecte toate recomandări-
le pentru a se proteja pe ei și pe 
cei din jur.

„Este un moment așteptat 
de toţi angajaţii Loteriei Româ-

ne și, bineînţeles, de către toţi 
jucătorii noștri, cărora le mulţu-
mim pentru fidelitate și încrede-
re. Am convingerea că împreu-
nă, jucători, angajaţi și colabo-
ratori, vom duce mai departe, 
cu responsabilitate, tradiţia Lo-
teriei Române, una dintre cele 
mai vechi instituţii românești, 
care aniversează anul acesta 
114 ani de activitate. Indiferent 
de perioadele traversate, rolul 
social și misiunea Loteriei Ro-
mâne au rămas neschimbate: 
crearea fondurilor necesare fi-
nanţării unor proiecte de interes 
public naţional prin oferirea de 
jocuri sigure și responsabile”, a 
spus Sebastian-Iacob Moga, di-
rectorul general al CN „Loteria 
Română” S.A. 

Loteria Română desfășoară 
activitate de interes public na-
ţional în domeniul jocurilor de 
noroc, în scopul realizării cadru-
lui organizat pentru satisfacerea 
cererii naturale de joc în rândul 
populaţiei și crearea fondurilor 
necesare finanţării obiectivelor 
de interes public naţional.

Acţiunile Loteriei Române 
sunt deţinute în totalitate și în 
mod exclusiv de statul român. 
Reţeaua de vânzare a Loteriei 
Române numără peste 1.900 de 
agenţii, proprii și mandatare.

Agențiile loto se deschid, 
gradual, din 15 iunie

Agenţiile Loteriei Române se redeschid gradual de luni, 15 
iunie, începând cu ora 14:00, iar primele trageri loto vor 
avea loc duminică, 21 iunie 2020, a anunţat, vineri, 12 iunie, 
instituţia.

Protest RORETAIL în centrele comerciale incorecte
Membrii RORETAIL nu își vor redeschide, la începutul 
acestei săptămâni, magazinele în centrele comerciale care 
au continuat să solicite plata chiriei pentru ultimele luni, în 
condiţiile în care, prin acte normative, activitatea retailerilor a 
fost oprită, informează Organizaţia Patronală a Retailerilor din 
România.


