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Peste 7.300 de autoturisme 
ecologice noi au fost 
comercializate în primele 11 
luni ale anului în România, în 
creștere cu aproape 22% faţă 
de aceeași perioadă din 2019, 
reiese din datele Asociaţiei 
Producătorilor și Importatorilor 
de Autoturisme (APIA).

Ponderea autoturismelor 
electrice și hibride noi în totalul 

pieţei auto locale se situa la 
6,7%, la 30 noiembrie 2020.

Cele mai multe achiziţii 
noi au fost consemnate la 
categoria autoturismelor 
hibride, respectiv 4.438 
de unităţi. În același timp, 
vânzările de autoturisme 
electrice au înregistrat un salt 
de aproape 60%, până la 2.111 
de unităţi.

Secţiunea dedicată 
înregistrării contractelor de 
muncă pentru care se aplică 
prevederile legislaţiei privind 
reducerea timpului de muncă 
(kurzarbeit) va fi disponibilă în 
sistemul Revisal începând de 
luni, 21 decembrie, a declarat 
inspectorul general de stat 
al Inspecţiei Muncii, Dantes 
Nicolae Bratu, în Conferinţa 

Naţională a Experţilor în 
Legislaţia Muncii.

Potrivit Ordonanţei 132/2020, 
angajatorii ale căror companii 
înregistrează scăderi ale 
comenzilor din cauza crizei 
provocate în urma pandemiei 
și care reduc programul de 
lucru al angajaţilor beneficiază 
de subvenţionarea salariilor 
angajaţilor.

Asociaţia Marilor Reţele 
Comerciale din România 
(AMRCR) solicită din nou 
Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă (CNSU) 
să permită prelungirea 
programului magazinelor de 
la ora 21:00 la ora 22:00, în 
perioadele 19-24 decembrie 
2020 și 28-31 decembrie 2020.

AMRCR estimează o creștere 

a traficului în magazine 
cu cel puţin 20% în zilele 
premergătoare Crăciunului și 
Anului Nou.

Solicitarea  are în vedere 
atât măsurile suplimentare 
de prevenţie luate la nivelul 
magazinelor, precum și situaţia 
epidemiologică la nivel naţional 
și scăderea numărului de 
cazuri.

Numărul poliţelor 
active de asigurare 
obligatorie a locuinţei 
(PAD) a crescut în 
noiembrie 2020 cu 
1,68%, ajungând la 
aproximativ 1,756 
milioane, comparativ 
cu 1,727 milioane de 
poliţe PAD active la 
30 noiembrie 2019, 
conform statisticilor 
Pool-ului de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale (PAID), 
societatea care emite acest tip 
de asigurări.

Pe regiuni, cele mai multe 

poliţe active sunt în Transilvania 
(22% din total), București (20%) 
și Muntenia (18%), iar cele mai 
puţine - în Maramureș (3% din 
totalul poliţelor) și Bucovina 
(3%).

Tot mai mulți români își asigură 
locuințele

Vânzările de autoturisme 
ecologice, în creștere

Secțiunea „kurzarbeit”, 
diponibilă în Revisal

Marii retaileri solicită prelungirea 
programului magazinelor

Potrivit ministrului, în 
anul 2020, la nivelul CNAIR au  
fost încheiate contracte de 
execuţie în valoare totală de 
aproximativ 10 miliarde lei 
(circa 2 miliarde de euro) 
din care: pentru autostrăzi și 
drumuri expres, în valoare de  
6,7 miliarde de lei, pentru 
drumuri naţionale - 1,5 mi-

liarde de lei, și pentru vari-
ante de ocolire - 1,6 miliar-
de de lei. 

Tot în anul 2020, CNAIR a 
lansat licitaţii pentru proiecta-
re/execuţie/documentaţii, vali-
date de Agenţia Naţională pen-
tru Achiziţii Publice, în valoare 
de 25 miliarde lei (circa 6 mili-
arde de euro).

Care vor fi investițiile 
preconizate

Ministrul Transporturilor 
afir mă că, în următorii 4 ani 
România ar putea avea peste 
1.000 de kilometri noi de auto-
străzi, drumuri expres și varian-
te ocolitoare. 

„România va beneficia de 
peste 1.000 de kilometri de 
autostrăzi, drumuri expres și 
variante ocolitoare. Când am 
spus asta, m-am gândit la cir-
ca 700 de km de autostrăzi și 
circa 300 km de drumuri ex-
pres. Aici am avut în vedere 
autostrada A7 - 340 de km ca-
re pot fi realizaţi, m-am gân-
dit la autostrada Transilvania 

(fără tunelul Meseș) - 160 km 
care pot fi realizaţi în următo-
rii ani, Sebeș-Turda, Lugoj-De-
va sau la inelul Bucureștiului. 
Avem în vedere Drumul Expres 

Craiova-Pitești, Brăila - Galaţi 
sau cele două loturi (1 și 5) din 
autostrada Sibiu-Pitești”, susţi-
ne Bode.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Anul 2020 a fost cel mai bun din ultimii 10 în ceea ce 
privește ritmul de contractare la nivelul Companiei Naţionale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu un total de 
aproximativ 8 miliarde de euro, în timp ce, pe toate modurile 
de transport, au fost contractate lucrări de aproximativ 54,908 
miliarde de lei, respectiv circa 11,5 miliarde de euro, a scris pe 
Facebook ministrul interimar al Transporturilor, Infrastructurii 
și Comunicaţiilor, Lucian Bode.

În acest sens, instituţia a 
modificat metodologia de calcul 
a amenzilor, pentru o mai bună 
respectare a principiului propor-
ţionalităţii impus de noua Direc-
tivă ECN Plus din domeniul con-
curenţei. 

În România, amenzile apli-
cate companiilor care încalcă re-
glementările din domeniul con-
curenţei se calculează prin ra-
portare la cifra de afaceri totală, 
metodologie folosită și de alte 
state europene cum sunt Ger-
mania, Spania, Polonia, Letonia.

Studiile realizate pe baza 
datelor furnizate de autorităţile 
europene de concurenţă au reli-
efat faptul că, și din punctul de 
vedere al cuantumului, amenzi-
le aplicate în România sunt simi-
lare cu cele aplicate de celelalte 
state membre ale Uniunii Euro-
pene, cu excepţia situaţiei în ca-
re ponderea vânzărilor ce au le-
gătură cu fapta anticoncurenţia-
lă în cifra de afaceri totală este 
foarte mică (sub 5%) 

„Acolo amenzile noastre 
sunt mai mari și putem spu-
ne că nu sunt proporţionale cu 
fapta. Legea spune că amenzi-
le trebuie să fie suficient de se-
vere ca să descurajeze încălca-
rea legii, dar în același timp să 
fie proporţionale sau cu măsu-
ră, să nu fie exagerate. Noi de-
ja dădeam o reducere de 25% 
dacă activitatea unde încălcai le-
gea reprezenta sub 20% din ac-
tivitatea ta. Iar această reduce-
re nu este suficientă când vor-
bim de ponderi foarte mici, cum 
sunt cele sub 5%. Și atunci am 
venit cu alte reduceri de până la 
90%”, a afirmat Chiriţoiu.

Va fi aplicat 
principiul 

proporționalității
Ca urmare, Consiliul Concu-

renţei a adaptat legislaţia secun-
dară (instrucţiunile privind indi-
vidualizarea sancţiunilor) pen-
tru a ajusta această discrepan-

ţă și pentru a respecta principiul 
proporţionalităţii amenzii cu fap-
ta anticoncurenţială sancţiona-
tă, prin introducerea unor tranșe 
de reduceri cuprinse între 25% și 
90%, în acest fel asigurându-se 
egalitate de tratament între fir-
mele din România și cele nerezi-
dente. „În esenţă, vom ţine cont 
de volumul vânzărilor de bunuri 
sau servicii, care au legătură cu 
încălcarea, realizate pe piaţa ro-
mânească. Cu cât este mai mică 
ponderea veniturilor realizate în 
România din segmentul de activi-
tate pe care a avut loc fapta an-
ticoncurenţială, cu atât compania 
poate primi o reducere mai ma-
re a amenzii aplicate. În același 
timp, pentru asigurarea caracte-
rului disuasiv al sancţiunii, amen-
da se poate majora ţinând cont 
de dimensiunile și resursele glo-
bale ale companiei sau de cuan-
tumul câștigurilor realizate ilicit 
de aceasta. Această metodologie 
a fost agreată de Comisia Euro-
peană, fiind un pas înainte în asi-
gurarea convergenţei în acord cu 
principiile Directivei ECN Plus, a 
mai spus Chiriţoiu. 

Potrivit acestuia, toate com-
paniile vor beneficia de această 
reducere suplimentară, indiferent 
că sunt românești sau străine.

Consiliul Concurenței  
a redus amenzile aplicate 

unor companii
Consiliul Concurenţei a redus amenzile aplicate 
companiilor pentru care activitatea sancţionată are o 
pondere de sub 5% din cifra de afaceri totală, a declarat, 
pentru AGERPRES, Bogdan Chiriţoiu, președintele 
Consiliului Concurenţei.

Ministrul Transporturilor promite 700 de kilometri de autostrăzi, în următorii 4 ani


