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Sistemul de pensii private din 
România administra, la 31 mar-
tie 2020, active totale de 62,55 
miliarde de lei (12,96 miliarde 
de euro), în creștere cu 17,56% 
faţă de aceeași perioadă a anu-
lui trecut, iar ponderea pensiilor 
private în PIB a ajuns la 5,83%, 
reiese din datele publicate de 

Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF). Pe segmentul 
pensiilor administrate privat 
(Pilonul II), valoarea totală a 
activelor nete, înregistrată la 
finele lunii martie, a fost de 
60,14 miliarde de lei (12,46 mili-
arde de euro), pe un ritm anual 
de creștere de 17,76%.

Compania low-cost Blue Air 
lansează campania „Zboară 
în ţară” și a introdus de vineri, 
17 iulie, două rute interne noi 
din București spre Oradea 
și Timișoara, suplimentând, 
totodată, zborurile către 
toate destinaţiile din România. 
„Începând cu 17 iulie 2020, 
Blue Air introduce în orarul de 

zbor două destinaţii interne noi 
din București către Timișoara 
și Oradea și suplimentează 
zborurile spre și dinspre 
Cluj. Pasagerii Blue Air pot 
achiziţiona bilete pentru noile 
zboruri interne din România 
începând de la preţul de 9,99 
euro pe segment», informează 
compania, într-un comunicat.

Producţia industrială a 
revenit pe creștere în Uniunea 
Europeană și zona euro în 
luna mai, după două luni 
consecutive de scăderi ca 
urmare a măsurilor de izolare 
impuse de COVID-19, dar cu 
toate acestea înregistrează în 
continuare scăderi comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut, arată datele publicate 
de Eurostat.

Conform acestor date, 
producţia industrială a crescut 
cu 12,4% în zona euro și cu 
11,4% în UE 28 în luna mai 
2020, comparativ cu luna 
aprilie 2020, iar în rândul 
statelor membre cele mai 
semnificative creșteri au fost 
înregistrate în Italia (42,1%), 
Franţa (20%), Slovacia (19,6%), 
Ungaria (15,6%) și România 
(15,1%).

Uniunea Europeană a 
anunţat  că investește aproape 
2,2 miliarde euro în 140 de 
proiecte cheie de transport în 
toate statele membre, iar în 
cazul României vor fi investite 
aproape 118 milioane de euro în 
cadrul a 10 astfel de proiecte, 
informează Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România. 

Printre cele 10 proiecte 
selectate din România 
se numără în primul rând 
modernizarea liniei de cale 
ferată Gara de Nord București 
- Aeroportul Internaţional 
"Henri Coandă", care va 
beneficia de o finanţare de la 
UE în valoare de 48,4 milioane 
euro.

Fonduri europene pentru linia 
de cale ferată Gara de Nord - 
Aeroportul Otopeni
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de pensii private
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2 rute interne

Producția industrială,  
în creștere, în România

Per ansamblu, ponderea 
autoturismelor electrice și hibri-
de noi în totalul pieţei auto lo-
cale s-a situat, în intervalul de 
analiză, la 5,9%, peste nivelul 
din anul precedent, când aceas-
ta a fost de 4%. 

Conform APIA, în perioada 
ianuarie - iunie 2020, cele mai 
multe achiziţii au fost consem-
nate la categoria autoturismelor 

hibride - cu 2.023 de unităţi, în 
scădere cu 9,2%, în comparaţie 
cu primele șase luni din 2019.

În același timp, vânzările 
de autoturisme electrice au în-
registrat o creștere de 31,6%, 
până la 600 de exemplare, în 
timp de modelele plug-in au 
fost în număr de 266 de unităţi, 
mai multe cu 107,8%, raportat 
la perioada de referinţă.

Topul vânzărilor,  
„pe mărci”

Statistica de specialitate re-
levă că, în topul celor mai co-
mercializate autoturisme elec-
trice 100%, conduce, după pri-
mele șase luni, Renault - cu 256 
de unităţi, urmată de Skoda și 
Volkswagen - câte 61 de exem-
plare, BMW (57), Hyundai (39), 
Nissan (36), Smart (25), Tesla 
(14), Mercedes Benz (13) și Ja-
guar (12). De asemenea, cele 
mai multe autoturisme hibride 
vândute în România, în perioa-
da analizată, au fost înregistra-

te de: Toyota - cu 1.730 de uni-
tăţi, Lexus (103), Honda (63), 
Hyundai (55), Ford (46), Kia 
(20) și Subaru (6).

Potrivit sursei citate, în cla-
samentul vânzărilor de autotu-
risme plug-in pe primul loc se 
află BMW - cu 54 de exemplare, 
urmată de Volvo (48), Porsche 
(36), Mitsubishi (30), Mercedes 
Benz (22), Hyundai (18), Ford 

(17), Mini (14), Land Rover (10) 
și Toyota (5). 

La nivelul lunii iunie, în Ro-
mânia, s-au comercializat 728 
de autoturisme ecologice, în 
creștere cu 82% comparativ cu 
aceeași lună a anului trecut, când 
se vânduseră 400 de unităţi, iar 
ponderea în total piaţă a ajuns la 
7,2% (vs 5,7%, în S1 din 2019).
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Vânzările de autoturisme „verzi” noi s-au majorat cu 2,7% în 
primul semestru al anului, până la 2.889 de unităţi, faţă de 
2.813 exemplare înregistrate în aceeași perioadă din 2019, 
reiese din datele statistice ale Asociaţiei Producătorilor și 
Importatorilor de Autoturisme (APIA).

Comisarii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor (ANPC) au 
aplicat amenzi în valoare de 
1,407 milioane de lei unui 
număr de 500 de service-
uri auto, în cadrul seriei de 
controale realizate la 766 
astfel de operatori economici.

Conform unui comunicat al 
ANPC, controalele au fost reali-
zate la nivel naţional, în perioa-
da 15 iunie - 10 iulie, și au vizat 
respectarea prevederilor legale 
privind protecţia consumatorilor 
la service-urile auto și la comer-
cializarea sau promovarea au-
toturismelor și pieselor auto în 
cadrul spaţiilor aferente show-
room-urilor auto. 

În urma neregulilor desco-
perite, comisarii ANPC au aplicat 
318 avertismente și 309 amenzi 
contravenţionale pentru încălca-
rea reglementărilor privind pro-
tecţia consumatorilor, fiind opri-
te definitiv de la comercializare 
mărfuri neconforme în valoare 
aproximativă de 49.198 lei.

Abateri constatate
În timpul controalelor, ANPC 

a constatat următoarele abateri: 
practici incorecte (constrângerea 
consumatorilor să accepte con-
diţiile contractuale, respectiv re-
nunţarea la exercitarea dreptului 
de proprietate asupra autovehi-
culului, adică împiedicarea ridică-
rii autovehiculului reparat în ca-
zul neachitării integrale a facturi-
lor de reparaţie aferente acestu-
ia, indiferent dacă aceste facturi 
sunt achitate de către consuma-
tor sau de către o firmă de asi-
gurări care a acceptat devizul de 
reparaţie; prezenţa în contract a 
penalităţilor doar din partea con-
sumatorilor), în judeţele Caraș 
Severin și Timiș; lipsa totală sau 
parţială a autorizaţiilor de funcţi-
onare, în judeţele Bacău, Mureș, 
Covasna, Argeș, Harghita, Me-
hedinţi, Timiș, Olt, Ilfov, Bihor și 
Municipiul București; prestarea 
serviciilor de reparaţii auto fără 
prezentarea informaţiilor referi-
toare la timpul de realizare a lu-
crărilor care făceau obiectul de-
vizelor de lucru, folosirea note-
lor de comandă incomplete sau 

neeliberarea bonului fiscal pen-
tru lucrările realizate, în 13 ju-
deţe și Municipiul București. Al-
te abateri constatate au fost lip-
sa totală sau parţială a preciză-
rilor cu privire la garanţia piese-
lor de schimb sau a lucrărilor re-
alizate, în 14 judeţe și Municipiul 
București; nerespectarea timpu-
lui de remediere al defecţiunilor 
acoperite de garanţie, în judeţe-
le Covasna, Hunedoara, Mehe-
dinţi, Harghita, Cluj; Olt, Gorj și 
Bihor; neinformarea privind tim-
pul de realizare a lucrărilor de 
prestare a serviciilor, în judeţe-
le Constanţa, Vrancea, Galaţi și 
Tulcea; lipsa totală sau parţială 
a elementelor de informare-ca-
racterizare de pe eticheta produ-
sului sau etichete netraduse în 
limba română pentru piesele de 
schimb auto de import, în jude-
ţele Hunedoara, Argeș, Teleor-
man, Cluj, Bihor, Bistriţa Năsă-
ud, Harghita, Călărași, Arad, Si-
biu, Brașov, Ilfov, Mehedinţi, Mu-
nicipiul București; afișarea tarife-
lor fără să conţină TVA conform 
legii, în judeţele Neamţ, Iași, 
Mureș, Covasna, Sibiu, Ialomiţa, 
Ilfov; Satu Mare, Sălaj și Munici-
piul București.

Liste neconforme  
de tarife

ANPC a mai descoperit lip-
sa afișării sau afișare neconfor-
mă a preţurilor și tarifelor ora-
re (preţurile sau tarifele afișate 

nu corespund cu cele din deviz, 
în sensul că sunt mai mici decât 
cele prevăzute în documentele 
oficiale, nu sunt așezate la loc 
vizibil sau sunt afișate în mod 
echivoc, fără a avea toate expli-
caţiile necesare), în 31 de jude-
ţe și în Municipiul București; uti-
lizarea aparatelor de măsură fă-
ră dovada verificării metrologi-
ce, în judeţele Iași, Olt, Giurgiu, 
Călărași, Mureș, Brașov și Pra-
hova; comercializare de produ-
se cu data ieșirii din uz depășită 
sau cu termenul de valabilitate 
nespecificat, în judeţele: Mureș, 
Bistriţa Năsăud, Ilfov, Mehe-
dinţi, Gorj, Giurgiu și Municipiul 
București; abateri privind pro-
moţiile, în judeţele Hunedoa-
ra, Teleorman, Arad și Cluj; ne-
specificarea duratei imobiliză-
rii autovehiculului sau prezen-
ţa devizelor nesemnate de cli-
enţi, în judeţele Satu Mare, 
Cluj, Harghita, Brașov, Covas-
na, Ialomiţa, Ilfov și Municipiul 
București; condiţii insalubre de 
lucru și depozitare, în judeţul 
Sălaj și Cluj; lipsa certificatelor 
ISCIR pentru elevatoare, în Il-
fov și Municipiul București; lip-
sa autorizaţiei de mediu sau a 
reînnoirii acesteia pentru came-
ra de vopsit, în judeţele Timiș, 
Mehedinţi, Ilfov și Municipiul 
București; desfășurare de acti-
vităţi fără existenţa autorizaţiei 
RAR, în judeţele Galaţi, Focșani, 
Iași, Neamţ, Mehedinţi, Olt și 
Municipiul București.

500 de service-uri auto, 
amendate de ANPC

Românii cumpără tot mai multe autoturisme „verzi”


