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Activitatea în construcţii și 
comerţul cu amănuntul va în-
registra o creștere moderată 
în perioada august - octombrie 
2020, la fel și preţurile în comer-
ţul cu amănuntul, arată datele 
publicate, vineri, de Institutul 
Naţional de Statistică (INS).

În cadrul anchetei de con-
junctură din luna august 2020, 
managerii din industria prelu-

crătoare preconizează pentru 
următoarele trei luni o relativă 
stabilitate a volumului producţi-
ei (sold conjunctural +3%).

Potrivit estimărilor din luna 
august 2020, în activitatea de 
construcţii se va înregistra 
pentru următoarele trei luni o 
creștere moderată a volumului 
producţiei (sold conjunctural 
+14%).

Firmele au accesat credite 
în valoare de 12,047 miliarde 
lei prin programul IMM 
Invest, 51% din valoarea 
împrumuturilor acordate fiind 
pentru investiţii, respectiv 
6,144 miliarde de lei, a declarat 
Dumitru Nancu, directorul 

general al Fondului National de 
Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii 
(FNGCIMM). 

Acesta a precizat că, dintre 
cele 21 de bănci înscrise în 
program, 12 au solicitat deja 
majorarea plafonului.

Exporturile României de 
preparate din carne și pește 
au totalizat, în primele cinci 
luni ale anului, 75,4 milioane de 
euro, fiind cu 1,4% mai mari 
comparativ cu cele din perioada 
similară din 2019, conform 
datelor INS.

Importurile s-au cifrat la 103,1 
milioane de euro, cu 12,5% 
peste cele din perioada ianuarie-

mai 2019, rezultând astfel un 
deficit de 27,7 milioane de euro.

Exporturile de preparate din 
carne și pește în ţările UE au 
fost în perioada menţionată de 
56,5 milioane de euro, cele mai 
mari valori fiind înregistrate pe 
relaţia cu Germania (11 milioane 
de euro), Franţa (9,9 milioane 
de euro) și Italia (8,6 milioane de 
euro).

Bugetul Programului 
Rabla Plus va fi supli-
mentat cu 60 de milioa-
ne de lei și va ajunge la 
200 de milioane de lei 
în 2020, iar în acest fel 
românii vor putea cum-
păra aproximativ 4.000 
de mașini electrice, a 
declarat ministrul Me-
diului, Costel Alexe.

„Am dispus dema-
rarea procedurilor 
pentru suplimentarea bugetului 
Administraţiei Fondului pentru 
Mediu pentru programul Rabla 
Plus cu 60 de milioane de lei. 
Astfel, pentru anul 2020 bu-
getul programului va ajunge la 

200 de milioane de lei. Ceea ce 
vom face cu această majorare 
e că vom oferi românilor posi-
bilitatea să-și achiziţioneze un 
număr aproape istoric, record, 
de mașini electrice”, a declarat 
ministrul.
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Lista conţine un număr de 
35 de companii care au fost 
implicate în investigaţii privind 
trucarea de licitaţii, deciziile de 
sancţionare din ultimii trei ani, 
precum și menţiuni cu privire 
la modalitatea de cooperare a 
acestora cu autoritatea naţio-
nală de concurenţă. 

Cel mai recent caz, înche-
iat anul trecut, a fost cel în care 
Siveco România și Intrarom au 
fost sancţionate pentru încălca-
rea Tratatului de aderare la UE 
prin practici concertate de îm-
părţire a pieţei în cazul unei lici-

taţii organizate de APIA.
Alte companii mari de pe 

lista neagră sunt Electromagne-
tica, Energobit, Electrica, Cond-
mag, Cis-Gaz, Armax sau Vesta 
Investment.

Document elaborat 
de Consiliul 

Concurenței și ANAP
Instituţia de concurenţă 

a decis să publice această lis-
tă pentru a veni în sprijinul au-
torităţilor care fac evaluarea, 
potrivit unui comunicat. Consi-

liul Concurenţei și Agenţia Na-
ţională pentru Achiziţii Publice 
(ANAP) au anunţat că au ela-
borat un document, „Opinie co-

mună”, care clarifică modalită-
ţile prin care o companie care 
a fost sancţionată pentru par-
ticiparea la o înţelegere de tip 

cartel vizând trucarea de licitaţii 
poate fi reabilitată dacă se află 
în situaţia de a fi exclusă de la o 
procedură de atribuire. 

Astfel, compania poate pre-
zenta autorităţii contractante 
decizii emise de Consiliul Concu-
renţei în ultimii trei ani care do-
vedesc că a colaborat cu insti-
tuţia prin aplicarea la politica de 
clemenţă și/sau recunoaștere 
a faptei anticoncurenţiale, pre-
cum și dovezi privind elabora-
rea și implementarea unui pro-
gram de conformare cu legisla-
ţia din domeniul concurenţei, în 
concordanţă cu Ghidul privind 
conformarea cu regulile de con-
curenţă.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Consiliul Concurenţei a publicat pe pagina sa de internet, 
pentru prima dată, lista neagră a firmelor care au fost 
implicate în investigaţii privind trucarea unor licitaţii publice.

Clienţii vor aduce drept ga-
ranţie alt imobil în proprietate 
sau un imobil deţinut de fami-
lia restrânsă (de părinţi, soţ/so-
ţie, copii, fraţi/surori, ginere/no-
ră) sau de partenerul de viaţă, 
aceștia din urmă devenind ast-
fel participanţi la credit, cu cali-
tatea de codebitori. 

„În ultimul timp, tot mai 
mulţi colegi din unităţile afla-
te în orașele mari au conver-
saţii cu clienţii despre dorin-
ţa acestora de a se muta într-
o locuinţă mai mare, de prefe-
rat cu curte. De cele mai multe 
ori, le lipsesc banii de avans sau 
nu doresc să folosească econo-
miile acumulate pentru avans. 
Pornind de la acest feedback, 
în special pentru cei care locu-
iesc în orașele mari, aglomera-
ţii urbane, am îmbunătăţit pro-
dusul de achiziţie imobil Patria 
Acasă, înlocuind avansul în bani 
cu o garanţie suplimentară pu-
să pe un imobil pe care îl deţin 
deja, ei, părinţii, rudele apropi-
ate sau partenerii de viaţă, îm-

preună cu care pot participa la 
credit pentru o nouă locuinţă”, 
a declarat Elena Nicodinescu, 
Manager Dezvoltare Produse 
Patria Bank.

Imobilul cumpărat 
trebuie să aibă o 

valoare de minimum 
80.000 de euro

Noul credit Patria Acasă fă-
ră avans poate fi accesat de 
cei care doresc o nouă locuin-
ţă sau o locuinţă suplimentară 
și aduc în garanţie o altă pro-
prietate deţinută de ei sau alţi 
participanţi la credit. În cate-
goria altor participanţi la cre-
dit pot intra: soţul/soţia, copi-
ii, fraţii/surorile, părinţii titularu-
lui/soţilor, ginerele/nora și par-
tenerul de viaţă al solicitantului 
de credit (cu care locuiește și se 
gospodărește). Imobilul achiziţi-
onat prin credit trebuie să aibă 
o valoare de minimum 80.000 
de euro (sau echivalent în lei), 

să fie situat într-o zonă urbană 
mare sau metropolitană aferen-
tă. În garanţie, pe lângă imobi-
lul achiziţionat prin credit poa-
te fi adus un extra imobil, situat 
de asemenea într-o zonă urba-
nă mare și/sau împrejurimi. 

„Este un produs potri-
vit clienţilor din orașele mari - 
București, Cluj, Timișoara, Iași, 
Constanţa, Craiova, Brașov, Ga-
laţi, Ploiești, Oradea, Brăila, 
Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Târ-
gu Mureș, Baia Mare, Buzău, 
Botoșani, Satu Mare, Alba Iu-
lia, Sighișoara, Slatina, Râmni-
cu Vâlcea și împrejurimi - al că-
ror ritm de viaţă s-a modificat 
semnificativ în perioada pande-
miei”, a completat Elena Nico-
dinescu. 

În plus, cei care aleg să își 
vireze venitul într-un cont Patria 
Bank pot beneficia de o dobân-
dă fixă în primii 5 ani, de 6,05% 
la creditul în lei, urmând ca în-
cepând cu cel de al 6-lea an do-
bânda variabilă să fie de IRCC 
+ marja 3,10 %. Clienţii care 
optează pentru o dobândă va-
riabilă și virarea venitului la Pa-
tria Bank vor avea o dobândă de 
IRCC + 2,90% pentru credite-
le în lei și EURIBOR la 6 luni + 
4,05% pentru creditele în euro.

Credit ipotecar fără avans, 
lansat de Patria Bank

Patria Bank lansează creditul ipotecar fără avans 
pentru clienţii care își doresc o casă nouă, sau un alt 
imobil în proprietate, și nu doresc să aducă avans în 
bani, potrivit unui comunicat al băncii.

Listă neagră cu companiile care au trucat licitații publice


