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Un număr de 429.585 de 
contracte de muncă au fost 
încetate de la declararea stării 
de urgenţă (16 martie) și până 
joi, 28 mai, potrivit cifrelor cen-
tralizate de Inspecţia Muncii.

Dintre contractele de muncă 
încetate, 76.543 erau din In-
dustria prelucrătoare, 75.848 
din Comerţul cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, iar 64.573 erau 
din Construcţii.

Alte 595.672 de contracte de 
muncă au fost suspendate în 
aceeași perioadă. Dintre aces-
tea, 167.073 erau din Industria 
prelucrătoare, 99.182 din Ho-
teluri și restaurante, iar 93.814 
din Comerţul cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor și 
motocicletelor.

Valoarea totală a creditelor 
restante în lei ale populaţiei 
și firmelor s-a cifrat, în aprilie 
2020, la 4,975 miliarde de 
lei, în creștere cu 3,91% 
faţă de suma raportată în 
luna precedentă, în timp ce 
restanţele la creditele în valută 
au coborât cu 0,51%, la 2,075 
miliarde de lei (echivalent), 

conform datelor BNR.
Totalul creditelor în lei 

atingea, în aprilie, 182,345 
miliarde de lei (cu 0,54% sub 
valoarea din luna precedentă), 
din care 67,067 miliarde de 
lei erau sume contractate de 
agenţii economici și 111,23 
miliarde de lei împrumuturi 
luate de populaţie.

Țara noastră va primi supli-
mentar de la bugetul Uniunii 
Europene 31 de miliarde de 
euro, astfel încât, în prezent, 
România va dispune  85 de 
miliarde de euro, o sumă care 
va trebui gândită foarte bine pe 
termen lung, a declarat, joi, 28 
mai, ministrul Fondurilor Euro-
pene, Marcel Boloș.

„Asta înseamnă că, pe lângă 
ce am avut în cadrul politicii de 
coeziune, 30,5 miliarde de euro, 
pe lângă ce am avut în cadrul 
politicii agricole comune, 21 de 
miliarde de euro, acum se mai 
adaugă această sumă impresi-
onantă care a fost anunţată ieri 
(27 mai) ca facilitate de finanţa-
re nouă”, a subliniat Boloș.

Numărul 
autorizaţiilor de 
construire pentru 
clădiri rezidenţiale 
a înregistrat o 
scădere de 11,4% 
în primele patru 
luni ale anului, faţă 
de același interval 
din 2019, potrivit 
datelor INS. Astfel, 
în perioada 1 ianuarie - 30 
aprilie, s-au eliberat 10.935 
de autorizaţii de construire 
pentru clădiri rezidenţiale, iar 
scăderi au fost consemnate 

în următoarele regiuni de 
dezvoltare: București-Ilfov (-452 
autorizaţii), Sud-Est (-329), 
Centru (-234), Vest (-194), 
Sud-Muntenia (-150), Sud-Vest 
Oltenia (-103) și Nord-Est (-81). 

Numărul autorizațiilor  
de construire, în scădere

Peste 420 de mii de contracte  
de muncă au fost încetate,  
în ultimele 3 luni și jumătate

Valoarea creditelor  
restante, în creștere

România dispune de fonduri 
europene în valoare de 85 de 
miliarde de euro

„Guvernul lansează astăzi 
un apel pe fonduri europene 
de 150 de milioane de euro de 
sprijin pentru studenţi în a de-
veni antreprenori. Aceasta es-
te una dintre cele mai eficiente 
măsuri de sprijin pentru socie-
tatea românească, pentru eco-
nomia României, pe care Gu-
vernul intenţionează să le lan-
seze începând cu data de 1 iu-
nie. Spunem că aceasta es-
te una dintre cele mai eficien-
te măsuri întrucât studenţii sunt 
o categorie de oameni creativi, 

oameni cărora nu le place să 
piardă, oameni care își doresc 
să-și facă un rost în viaţă, prin 
implicare și prin competiţie”, a 
afirmat Raluca Turcan.

Cursuri de 
antreprenoriat 

didactic
Viceprim-ministrul a expli-

cat că studenţii vor fi introduși 
într-un program de antrepreno-
riat didactic, adică vor fi învăţaţi 
cum să devină antreprenori. 

„Această măsură înseam-
nă că cei 150 de milioane de 
euro de la Uniunea Europeană 
vor fi accesaţi de către anumite 
organizaţii non-guvernamenta-
le, universităţi, camere de co-
merţ. Plafonul maxim este de 

2 milioane de euro de solicitant, 
iar în acești 2 milioane de eu-
ro, aproximativ 300 de studenţi 
vor intra în program și vor pri-
mi antreprenoriat didactic, adi-
că să înveţe să devină antrepre-
nori, vor fi trimiși la practică, 

după ce fac aceste cursuri de 
pregătire și de practică își cre-
ează un plan de afaceri, plan 
de afaceri care după aceea va 
primi o finanţare între 40.000 
și 100.000 de euro, în funcţie 
de numărul de locuri de muncă 
create. Și aici, în funcţie de nu-
mărul de locuri de muncă crea-
te, pe lângă grantul de 40.000-
100.000 de euro mai există 
și sprijinul pentru cei pe care 
aceștia îi angajează. Așadar, 
prin acest proiect de 150 de 
milioane de euro estimăm că 
vor fi create peste 900 de afa-
ceri și aproximativ 5.000 de lo-
curi de muncă”, a adăugat Ra-
luca Turcan.
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Guvernul a lansat vineri un apel pe fonduri europene în 
valoare de 150 de milioane de euro, dedicat dezvoltării 
abilităţilor antreprenoriale ale studenţilor, a anunţat viceprim-
ministrul Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă. 

„Ceea ce fac furnizorii în 
momentul de faţă - să trimită 
oferte (pentru perioada de du-
pă 1 iulie 2020, când se libera-
lizează piaţa gazelor naturale, 
n.r.), «semnaţi cu noi», că vă ţi-
nem preţul constant, eventual 
vi-l mai scădem cu un 1-2-3 lei, 
iar mi se pare o golănie, ca să-i 
spun tot așa, pentru că nu poţi 
să vii în acest program de Gas 
Programme Release în care tu 
(furnizorii de gaze, n.r.) nu cum-
peri gazul la 25 (de lei/MWh, 
n.r.), dar îl cumperi la 28, la 30 
de lei, deci cu mult sub preţul 
cu care îl cumpărai, și tu menţii 
preţul către clientul casnic sau 
către clientul industrial care îţi 
este captiv la același preţ. Ori 
acest lucru nu se poate întâm-
pla, acest lucru nu va rămâne 
așa, o să am o întâlnire cu fur-
nizorii să le explic că reducerea 
sau cel puţin parte din reduce-
rea preţului la achiziţie să se re-
găsească în preţul consumato-
rului”, a afirmat Virgil Popescu.

Guvernul poate 
limita adaosurile 

comerciale ale 
furnizorilor

Ministrul Energiei a susţinut 
că, în ultimă instanţă, Guvernul 
poate interveni pentru limitarea 
adaosurilor comerciale practica-
te de furnizorii de gaze naturale, 
pe baza Legii Concurenţei. 

„Dacă nu, am discutat cu 
Consiliul Concurenţei și avem 
modalitate de intervenţie, pe Le-
gea Concurenţei, nu-i vom lă-
sa ca profitul pe care l-ar putea 
obţine din diminuarea preţului la 
gaze, tot pe seama producători-
lor, pentru că tot producătorii vor 
fi cei fraieriţi, de data asta preţul 
este jos și n-ai ce să-i faci... Ne 
vom asigura că acea diferenţă se 
va regăsi în jos în factură. Avem 
instrumente pe Legea Concuren-
ţei. Noi am discutat deja cu Con-
siliul Concurenţei, el urmărește 
foarte bine comportamentul în 
piaţă al jucătorilor furnizori de 

gaze, și vom lua măsuri: vom in-
terveni în Guvern, prin ordonanţă 
de urgenţă, și le vom limita ada-
osurile, dacă vor distorsiona pia-
ţa și nu vor înţelege că nu poţi 
să exploatezi acest moment pe 
seama producătorilor și a consu-
matorilor. (...) Nu vreau specula-
ţii pe piaţă și mă voi uita ca să nu 
existe speculaţii pe piaţă. Vă spun 
foarte ferm că vom interveni dacă 
vom vedea comportament (ne-
concurenţial al furnizorilor, n.r.)”, 
a adăugat Virgil Popescu.

Prețul gazelor  
va scădea

„(...) Mă aștept ca și în pe-
rioada de iarnă preţul să fie mai 
mic și mă aștept ca preţul me-
diu să fie mai mic, pentru că es-
timările noastre sunt că în Ro-
mânia se va tranzacţiona gaz, 
chiar pentru perioada de iarnă, 
undeva în jurul cifrei de 50 de 
lei, poate 55 de lei maximum. 
Asta înseamnă că este sub pre-
ţul achiziţiei din momentul de 
faţă, asta înseamnă că oricum 
preţul trebuie să scadă pe factu-
ră, inclusiv iarna. Iar dacă luăm 
o medie iarnă-vară, va trebui să 
avem o scădere care să se sim-
tă în buzunarul românilor și vă 
spun sincer că vom urmări acest 
lucru”, a încheiat Virgil Popescu.

Noile contracte  
pentru furnizarea de gaze 

naturale, „o golănie”!
Practica actuală a furnizorilor de gaze naturale de a trimite 
clienţilor oferte de contracte pentru perioada de după 
liberalizarea pieţei la un preţ similar cu cel din contractele 
anterioare este "o golănie", în condiţiile în care preţul de 
achiziţie al gazelor de către furnizori va fi mult mai mic după 
liberalizare, a declarat ministrul Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, Virgil Popescu, la B1 TV.
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Fonduri europene pentru studenți, ca să devină antreprenori


