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Inspecţia Muncii a aplicat 
amenzi în valoare de 3 milioane 
de lei, în urma acţiunilor de 
control desfășurate în peri-
oada 9 - 14 noiembrie 2020, 
pentru încălcarea prevederilor 
legale în domeniul relaţiilor 
de muncă și al securităţii și 
sănătăţii în muncă. Potrivit in-
stituţiei, au fost depistate 233 

de persoane care desfășurau 
muncă nedeclarată, au fost 
aplicate 1.655 avertismente 
și au fost dispuse 3.364 de 
măsuri de remediere a necon-
formităţilor constatate.

Din 1.675 de angajatori con-
trolaţi, au fost sancţionaţi 628 și 
s-au dispus 1.087 de măsuri de 
remediere a neconformităţilor.

Ministerul Finanţelor Publice 
(MFP) a atras, vineri, 20 
noiembrie, 30 de milioane de 
lei de la bănci, suplimentar la 
licitaţia de joi, 19 noiembrie, 
când a împrumutat 537 
milioane de lei, la o dobândă 
de 3,31% pe an, printr-o 
emisiune de obligaţiuni de stat 

benchmark, cu maturitatea 
reziduală la 119 luni, potrivit 
datelor publicate de Banca 
Naţională a României (BNR). 
Valoarea nominală a emisiunii 
suplimentare a fost de 45 de 
milioane de lei, iar băncile au 
transmis oferte în valoare de 
30 milioane de lei.

Comisia Naţională de 
Strategie și Prognoză 
estimează o revenire pe 
creștere a economiei 
românești în 2021, avansul 
Produsului Intern Brut fiind 
estimat la 4,5%, după un declin 
de aproximativ 4,2% în acest 
an.

Potrivit Proiecţiei principalilor 
indicatori macroeconomici 

2021 - 2021, consumul final 
este așteptat să crească cu 
4,3% anul viitor, după ce, 
pentru acest an, este estimată 
o scădere de 2%.

Inflaţia la sfârșitul anului va 
urca, în 2021, la 2,5%, de la 
2,2% în acest an, iar cursul de 
schimb mediu va fi de 4,90 lei/
euro, faţă de 4,84 lei/euro în 
2020.

Lucrările de construcţii 
în România au înregistrat o 
creștere de 17,3%, în luna sep-
tembrie 2020 comparativ cu 
aceeași lună din anul anterior, 
acesta fiind cel mai mare avans 
înregistrat în rândul statelor 
membre UE, arată datele publi-
cate de Eurostat. 

În timp ce în România lucră-
rile de construcţii au înregistrat 
o creștere de două cifre în ritm 
anual, la fel ca și în luna august, 
în zona euro lucrările de con-
strucţii au consemnat în luna 
septembrie un declin anual de 
2,5%, iar în UE au înregistrat o 
scădere de 2,7%.

România, lider în UE la creșterea 
lucrărilor în construcții

Amenzi de 3 milioane  
de lei pentru nerespectarea 
legislației muncii

Guvernul a împrumutat 567  
de milioane de lei de la bănci

Se estimează o creștere  
a PIB-ului, în 2021

Guvernul a aprobat mier-
curi, 18 noiembrie, o ordonan-
ţă de urgenţă prin care este su-
plimentat de la 350 de milioa-
ne de euro la un miliard de eu-
ro bugetul schemei 2 din gran-
turile acordate întreprinderilor  
mici și mijlocii, a afirmat minis-
trul Economiei, Virgil Popescu. 

„Am aprobat modificările la 
Ordonanţa de Urgenţă 130. Es-
te vorba de ordonanţa privind 

schemele de ajutor de stat de 
un miliard de euro pentru IMM-
uri: schema 1 - microgranturi 
de 2.000 de euro, schema 2 - 
granturi pentru capital de lucru 
de până la 150.000 de euro și 
schema 3 - granturi pentru in-
vestiţii de până la 200.000 de 
euro. Am suplimentat de la 350 
de milioane de euro la un mili-
ard de euro bugetul schemei 2, 
pentru ca toţi cei care au de-

pus proiecte pe schema 2, toate 
cele 22.226 de firme, cele care 
sunt eligibile, să poată fi finan-
ţate”, a spus ministrul.

Condițiile  
de eligibilitate, 

modificate
Pentru schema 1 au fost 

modificate condiţiile de eligibili-
tate privind cifra de afaceri pen-
tru 2019, care era de 5.000 de 
euro. Pentru companiile care au 
fost înfiinţate în cursul anului 
2019, cifra de afaceri va fi cal-
culată ca produs între numărul 
de luni în care firma a funcţio-
nat și suma de 415 euro, media 
lunară a celor 5.000 de euro. 

Pentru schema 1, Guvernul 
a adăugat pe listă întreprinde-
rile individuale și întreprinderi-
le familiale care și ele sunt în-
treprinderi mici și mijlocii. Mi-
nistrul Economiei, Virgil Popes-

cu, a anunţat că peste 29.000 
de aplicanţi s-au înscris pentru 
accesarea fondurilor nerambur-
sabile din cadrul primei măsuri 
din schema de granturi.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Ministerul Economiei a transmis, joia trecută, 5.421 de 
contracte către antreprenorii care au aplicat pentru 
microgranturi în cadrul schemei 1 a programului pentru 
IMM-uri, iar beneficiarii vor primi fondurile după ce vor 
semna aceste documente. Schema 1 prevede acordarea de 
microgranturi de 2.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

„Ce an aţi avut! Un an în ca-
re aţi trecut la statutul de pia-
ţă emergentă. Deci un an, aș 
spune, fantastic. Și sărbătoriţi 
25 de ani de piaţă de capital în 
România. Cred că nu se putea 
mai bine să se alinieze astrele. 
În același timp două emisiuni 
Fidelis, în același an, ale Minis-
terului de Finanţe, chiar într-o 
perioadă dificilă. Într-o perioa-
dă în care am fi putut face mai 
mult dacă nu eram opriţi de Par-
lamentul României. Așa că as-
tăzi vă promit că imediat după 
ce se va schimba majoritatea 
parlamentară vom anula acele 
bariere puse în Parlament care 
opresc capitalizarea companii-

lor românești pe piaţa de capi-
tal. Pentru că despre asta este 
vorba când vorbim de companii-
le de stat, nu este vorba de vân-
zare, de a preda străinilor și așa 
mai departe. E vorba de capita-
lizare. E vorba de a injecta capi-
tal în companii pentru a le face 
mai profitabile, pentru a păstra 
locuri de muncă și pentru a crea 
profit. Despre asta este vorba. 
Și aceasta face piaţa de capital 
și o face cel mai bine, pentru că 
o face obiectiv. Deci acest lucru 
îl vom face imediat după ce se 
schimbă majoritatea parlamen-
tară”, a spus Florin Cîţu, la eve-
nimentul „25 de ani de istorie la 
Bursa de Valori București”.

MFE și ASF lucrează la 
un plan de dezvoltare 

a pieței de capital
 El a menţionat că, împre-

ună cu Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară (ASF), instituţia 
lucrează la un plan de dezvolta-
re a pieţei de capital cu asisten-
ţă tehnică de la Organizaţia pen-
tru Cooperare și Dezvoltare Eco-
nomică. 

„Ideea este simplă. Trebu-
ie să găsim, să identificăm ace-
le bariere din legislaţie în econo-
mie care au făcut ca până acum 
piaţa de capital să nu funcţione-
ze la potenţialul maxim”, a afir-
mat șeful de la Finanţe.

Totodată, Cîţu a subliniat că 
în cazul în care acele bariere ca-
re opresc capitalizarea compa-
niilor românești pe piaţa de ca-
pital sunt legate de fiscalitate 
ele vor fi eliminate.

„Dacă este nevoie, vom face 
acest lucru pentru a susţine piaţa 
de capital în perioada următoare. 
Este nevoie de această sursă al-
ternativă de finanţare, pentru că 
totuși România este o ţară în curs 
de dezvoltare și resursele la bu-
get sunt limitate pentru a susţine 
toate proiectele și de aceea pen-
tru multe companii este de re-
comandat să se finanţeze de pe 
piaţa de capital. E un mod trans-
parent și de multe ori mult mai 
ieftin decât alternativele”, a mai 
spus ministrul Finanţelor.

Barierele care opresc 
capitalizarea companiilor 
românești vor fi eliminate

Barierele puse în Parlament care opresc capitalizarea 
companiilor românești pe piaţa de capital vor fi anulate imediat 
după ce se va schimba majoritatea parlamentară, a declarat, 
vineri, 20 noiembrie, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Peste 5.400 de IMM-uri vor primi microgranturi de 2.000 de euro

Bursa de Valori București a celebrat vineri, 20 noiembrie, 25 de 
ani de la redeschidere. Instituţia bursei de valori a fost restabilită în 
anul 1995, iar pe 20 noiembrie au fost realizate primele tranzacţii. 
În prima ședinţă au fost realizate 45 de tranzacţii, cu volum total 
de 905 acţiuni care au aparţinut unui număr de 6 companii listate. 
În prezent, la BVB sunt 352 de companii listate pe segmentul 
principal și Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) și se 
tranzacţionează zilnic, în medie, peste 42 milioane de acţiuni.

Capitalizarea companiilor românești listate pe Piaţa Principală a 
BVB a ajuns, pe 10 noiembrie 2020, la aproximativ 100 miliarde lei, 
respectiv 20 miliarde euro, iar capitalizarea companiilor listate pe 
SMT la aproape 10 miliarde lei (2 miliarde euro).

BVB a împlinit 25 de ani


