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Rata șomajului înregistrat la 
nivel naţional, în luna iulie, s-a 
situat la 3,27%, cu 0,26 puncte 
procentuale peste valoarea 
consemnată în aceeași lună din 
2019, potrivit datelor Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM). 

Conform evidenţelor 

ANOFM, numărul total de 
șomeri la finele lunii iulie, 
de 283.939 de persoane, a 
crescut cu 23.272 de persoane 
faţă de cel de la finele lunii 
anterioare. Din totalul șomerilor 
înregistraţi, 86.630 au fost 
șomeri indemnizaţi și 197.309 
neindemnizaţi.

Rata anuală a inflaţiei în zona 
euro a urcat ușor până la 0,4% 
în luna iulie 2020, de la 0,3% 
în luna iunie 2020, în timp ce 
în Uniunea Europeană a urcat 
până la 0,9%, de la 0,8% în 
luna precedentă, arată datele 
publicate de Eurostat.

Cele mai ridicate rate anuale 

ale inflaţiei din UE au fost 
înregistrate, luna trecută, în 
Ungaria (3,9%), Polonia (3,7%), 
Cehia (3,6%) și România (2,5%). 
La polul opus sunt unele state 
membre UE unde rata anuală 
a inflaţiei este negativă: Grecia 
(minus 2,1%), Cipru (minus 2%) 
și Estonia (minus 1,3%).

Românii au cumpărat 3.772 
de autoturisme ecologice, în 
primele șapte luni ale anului, 
în creștere cu 3,57% faţă de 
aceeași perioadă din 2019, 
când numărul achiziţiilor 
a fost de 3.642 de unităţi, 
arată datele Asociaţiei 
Producătorilor și Importatorilor 
de Autoturisme.

Potrivit datelor, cele 
mai multe achiziţii au fost 
consemnate la categoria 

autoturismelor hibride, 
respectiv 2.477 de unităţi, 
în scădere însă cu 11,5%, 
comparativ cu primele șapte 
luni din 2019.

Vânzările de autoturisme 
electrice au înregistrat o 
creștere de 38,6%, până la 
988 de exemplare, în timp de 
modelele plug-in au fost în 
număr de 357 de unităţi, mai 
multe cu 115,1%, raportat la 
perioada de referinţă.

Lucrările de con-
strucţii în România au 
înregistrat o creștere 
de 6,9%, în iunie 
2020, comparativ cu 
aceeași lună din anul 
anterior, acesta fiind 
cel mai mare avans 
înregistrat în rândul 
statelor membre UE, 
arată datele publicate 
de Eurostat.

Comparativ, în zona euro 
lucrările de construcţii au con-
semnat în iunie un declin anual 
de 5,9%, în timp ce în UE au 
înregistrat o scădere de 5,8%.

Eurostat precizează că 

singurele state membre UE în 
care lucrările de construcţii au 
crescut în luna iunie a acestui 
an, comparativ cu luna iunie a 
anului trecut, sunt: România 
(6,9%), Germania (1,4%), Fin-
landa (1,2%) și Olanda (0,8%).

România, lider la lucrările  
de construcții în UE 

Rata șomajului, în creștere,  
în luna iulie

Rata inflației a crescut  
în luna precedentă

Peste 3.700 de autoturisme 
ecologice vândute în primele  
7 luni din 2020

Potrivit unui comunicat al 
ANCOM, transmis AGERPRES, în 
calitatea sa de furnizor de servi-
ciu universal în domeniul servi-
ciilor poștale din România, pen-
tru perioada 1 ianuarie 2014 - 
31 decembrie 2019, Poșta Ro-
mână avea obligaţia să respec-
te o serie de cerinţe minime de 
calitate impuse pentru trimiteri-
le de corespondenţă interne din 
cea mai rapidă categorie stan-
dard din sfera serviciului univer-
sal, printre care: livrarea trimi-
terilor interne de coresponden-

ţă prioritară în cel mult două zi-
le lucrătoare de la data depu-
nerii, într-o pondere de mini-
mum 85% și livrarea trimiterilor 
interne de corespondenţă prio-
ritară în cel mult patru zile lu-
crătoare de la data depunerii, în 
pondere de minimum 97%.

Puțin peste 50% 
dintre trimiteri, 
livrate la timp

În urma acţiunii de control 
efectuate în luna iulie, repre-

zentanţii Autorităţii au constatat 
că, pe parcursul anului 2019, 
CNPR nu a respectat cerinţele 
minime de calitate impuse. 

Astfel, Compania a asigu-

rat livrarea la destinatari a doar 
51,80% din totalul trimiterilor 
interne de corespondenţă prio-
ritară în cel mult două zile lucră-
toare de la data depunerii (în 

loc de minimum 85%, așa cum 
prevede obligaţia legală impu-
să de ANCOM), respectiv doar 
78% din totalul trimiterilor in-
terne de corespondenţă priori-
tară în cel mult patru zile lucră-
toare, faţă de obligaţia legală.

CNPR a fost desemna-
tă, pentru perioada 1 ianuarie 
2020 - 31 decembrie 2024, ca 
furnizor de serviciu universal în 
domeniul serviciilor poștale din 
România. Conform prevederi-
lor deciziei, Poșta Română are 
obligaţia să presteze pe întreg 
teritoriul României, la tarife ac-
cesibile și la anumite standar-
de de calitate, o serie de servi-
cii poștale.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Compania Naţională „Poșta Română” (CNPR) a fost amendată 
de Autoritatea Naţională pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM) cu 35.000 de lei pentru nelivrarea la 
timp a trimiterilor interne de corespondenţă prioritară.

„Proiectul ordonanţei de 
urgenţă de modificare și com-
pletare a Legii nr. 132/2017 
are în vedere în principal ur-
mătoarele: 1. Se propun mo-
dificări asupra modului de 
funcţionare a «asiguratului cu 
risc ridicat»: Întrucât Comisia 
Europeană consideră că prin 
actualul mod de funcţiona-
re este îngrădită libertatea de 
tarifare prin impunerea unei 
prime calculate și ofertate de 
către BAAR (Biroul Asigurăto-
rilor de Autovehicule din Ro-
mânia – n.r.) și nu de către 
asigurătorul RCA, propune-
rea de modificare a legislaţiei 
are în vedere eliminarea obli-
gaţiei BAAR de ofertare a pri-
mei de asigurare în cazul asi-
guratului cu risc ridicat. Toto-
dată, se are în vedere institu-
irea obligaţiilor BAAR de alo-
care a asiguratului cu risc ridi-
cat conform politicilor și pro-
cedurilor proprii, proceduri in-
terne care stabilesc și condi-
ţiile de încheiere a asigurării, 

asumate de către toţi mem-
brii BAAR, precum și de stabi-
lire a unor reguli de conduită 
aplicabile membrilor săi inclu-
siv cu privire la încheierea asi-
gurării RCA în cazul asiguraţi-
lor cu risc ridicat”, se spune în 
nota de fundamentare a docu-
mentului.

Vor fi abrogate o 
serie de prevederi

De asemenea, se propune 
abrogarea prevederilor ce limi-
tează cheltuielile administrative 
și de vânzare ale poliţei de asi-
gurare ce pot fi incluse de că-
tre asigurători în calculul tarife-
lor de primă. 

Conform sursei citate, se 
propune eliminarea obligaţiei 
ASF de reglementare a modu-
lui de calcul al tarifelor de pri-
mă, a criteriilor de risc, a indi-
cilor de încărcare, a coeficienţi-
lor de majorare și/sau corecţie 
ori alte instrumente de ajustare 
a tarifelor de primă, condiţii în 

care calculul va avea în vedere 
respectarea principiilor actuari-
ale general acceptate.

„Se propune punerea în 
acord a prevederilor din cuprin-
sul Legii nr. 132/2017 ce regle-
mentează modul de distribu-
ire a contractelor RCA cu pre-
vederile Legii nr. 236/2018 pri-
vind distribuţia de asigurări, 
acestea intrând în vigoare ulte-
rior publicării legii RCA. Astfel, 
se reglementează la art.6 alin. 
(3), asumarea răspunderii pen-
tru emiterea tuturor contracte-
lor RCA indiferent de canalul de 
distribuţie utilizat, fie direct sau 
prin intermediarii de asigurări 
sau de asigurări auxiliare, de-
finiţi conform Legii 236/2018”, 
se mai arată în nota de funda-
mentare. 

În notă se menţionează că 
modificarea prevederilor Legii 
nr. 132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civi-
lă auto pentru prejudicii produ-
se terţilor prin accidente de ve-
hicule și tramvaie au loc având 
în vedere emiterea de către Co-
misia Europeană a Avizului mo-
tivat în data de 25.07.2019 și ţi-
nând cont de urgenţa îndeplini-
rii obligaţiilor și respectării ter-
menului impus.

Guvernul vrea  
să modifice Legea RCA

Ministerul Finanţelor Publice a supus consultării publice, 
începând de miercuri, 19 august, un Proiect de Ordonanţă de 
Urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, una 
dintre modificări vizând asiguratul cu risc ridicat.

Poșta Română, amendată pentru că a întârziat livrarea trimiterilor


