
2014 a fost un an în care sancțiunile date de
reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM)
Constanța angajatorilor care se încăpățânează să nu
respecte legea au curs gârlă. Valoarea totală a

sancțiunilor a fost de 9.636.400 de lei anul trecut, față de
9.570.000 de lei în 2013, potrivit purtătorului de cuvânt al
instituției, Florina Vișan. Corpul de control Relaţii de
Muncă din cadrul ITM Constanţa a efectuat anul trecut

verificări la 5.915 agenți economici din județ, din care
745 au fost sancționați. Au fost aplicate 820 de sancțiuni
contravenționale, din care 738 au fost amenzi în valoare
de 8.557.400 de lei, precum și 82 de avertismente. 
 25 DE DOSARE PENALE PENTRU MUNCA LA
NEGRU  În ce priveşte 25 de angajatori, inspectorii
ITM au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria
Constanţa, urmând a se stabili dacă sunt întrunite
prevederile art. 264 (3) din Legea 53/2003, conform
căruia ”constituie infracţiune şi se sancţionează cu
închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală
primirea la muncă a mai mult de cinci persoane,
indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui
contract individual de muncă”. Ei aveau angajate 347 de
persoane fără carte de muncă. Foarte îngrijorător este
mai ales faptul că una dintre societățile comerciale a
fost prinsă cu mai mult de 30 de persoane care
munceau la negru. Nici în ce priveşte alţi angajatori,
lucrurile nu stau conform legii. Potrivit raportului
Corpului de control Relaţii de Muncă din cadrul ITM
Constanţa, în 2014 au fost depistaţi şi 347 de angajatori
care practicau munca fără forme legale, cu un număr
total de 1.521 persoane care nu aveau încheiat contract
individual de muncă. 
 AMENZI ȘI PENTRU SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
Totodată, inspectorii din cadrul Corpului de control
Securitate și Sănătate în Muncă au verificat, în 2014,
2.880 de agenți economici și s-au dispus 4.774 de
măsuri de remediere a neconformităților constatate.
Totodată, s-au aplicat 267 de sancţiuni contravenționale,
în valoare totală de 1.079.000 de lei. ITM nu a dat
publicității numele agenților economici prinși cu nereguli,
potrivit legislației în vigoare. 
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Familiile nevoiaşe, fără
ajutoare sociale dacă nu
îşi trimit copiii la şcoală

Mai mulţi deputaţi propun ca familiilor nevoiaşe să
le fie sistate ajutoarele sociale dacă nu îşi trimit copiii
la şcoală, o iniţiativă legislativă în acest sens aflându-
se în consultare publică la Senat. Prin proiect se
propune ca inspectoratul şcolar să transmită agenţiei
teritoriale situaţia privind frecventarea cursurilor de
către aceşti copii, iar plata ajutorului social să fie
sistată în cazul în care se constată existenţa a peste
100 de absenţe nemotivate pe parcursul unui
semestru şcolar. În expunerea de motive, iniţiatorii
menţionează că abandonul şcolar a devenit un

fenomen social care a căpătat proporţii îngrijorătoare
în ultima perioadă, cei mai afectaţi de acest flagel fiind
copiii proveniţi din categoriile sociale defavorizate.
Semnatarii proiectului arată că unul dintre efectele
imediate ale abandonului şcolar constă în implicarea
acestor copii în activitatea infracţională şi că minorii
care abandonează învăţământul sunt principalele
victime ale reţelelor de trafic de persoane şi ale
cerşetoriei. Propunerea legislativă va fi dezbătută de
Senat în calitate de primă Cameră sesizată.
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Nu le pasă

Millenium este, oficial,
istorie

OTP Bank România a finalizat achiziţia Millennium
Bank România, de la Banco Comercial Portugues,
printr-o tranzacţie de 39 milioane euro, în urma căreia
îşi măreşte cota de piaţă la circa 2% şi urcă pe locul
13 în topul băncilor românești. „Achiziţia Millennium ne
apropie tot mai mult de obiectivul nostru strategic pe
termen mediu, de a ne clasa printre primele 10 bănci
din România“, a declarat directorul general executiv al
OTP Bank, Laszlo Diosi. Millennium avea aproximativ
80.000 de clienţi şi o reţea de 56 unităţi şi 58 ATM-uri;

astfel, OTP ajunge acum la 400.000 de clienți, 140
sucursale și 180 ATM-uri. (P.N.)

Noul Cod Fiscal e pe vine
Textul propunerii privind noul Cod Fiscal va fi

finalizat de Guvern până la 15 februarie, după care va
fi prezentat din nou în dezbatere publică şi transmis
Parlamentului la 15 martie, spre dezbatere şi
adoptare, a anunţat ieri premierul Victor Ponta. „Dacă
reuşim să dezbatem şi să adoptăm în prima sesiune,
până în 30 iunie, am avea pentru prima dată un Cod
Fiscal pentru care există consens politic“, a spus
premierul, dând încă o dată asigurări că nivelul cotei
unice de impozitare va rămâne același, în 2015 și
2016, respectiv 16%. Întrebat şi dacă în noul Cod
Fiscal va fi schimbată politica de impozitare, având în
vedere semnalele conform cărora munca este taxată
prea aspru, premierul a spus doar că Finanţele trebuie
să finalizeze proiectul. (P.N.)

Comerțul românesc 
ia bronzul

România a avut în noiembrie 2014 a treia creştere
a comerţului cu amănuntul din Uniunea Europeană
(UE), de 8,2%, comparativ cu aceeaşi lună din 2013,
fiind devansată de Luxemburg şi Estonia, potrivit
datelor prezentate ieri de Oficiul European de
Statistică (Eurostat). La nivelul UE, vânzările din retail
au urcat cu 2,8%, în noiembrie, faţă de aceeaşi
perioadă din 2013, în timp ce, în zona euro, avansul
consemnat a fost de 1,5%. Datele Eurostat arată că
Luxemburg a înregistrat cea mai mare creştere a
comerţului cu amănuntul, de 10,9%, fiind urmată de
Estonia, cu un avans de 9%. La polul opus s-au situat
Finlanda, ale cărei vânzări de retail au scăzut cu 2,4%,
şi Austria, cu un declin de 2,3%. (P.N.)

Economic
Pe scurt.

Câți bani vor primi în plus pensionarii?

Patron constănțean cu peste
30 de angajați la negru

Anul 2015 a adus cu sine schimbări în bine pentru
pensionari. Cei aproape 148.000 de vârstnici din județul
Constanța vor primi, începând cu luna ianuarie a acestui an,
pensiile majorate cu 5%, pensia minimă fiind, la momentul
actual, de 400 de lei. Calcularea se face cu ajutorul punctului
de pensie şi al punctajului fiecărui contribuabil, stabilit de
Casa de Pensii. Vestea bună este că valoarea punctului de
pensie a crescut, deci se vor mări şi sumele primite de
pensionari, prin înmulţirea punctajului cu o valoare mai mare.
Potrivit unui comunicat trimis de Casa Județeană de Pensii
(CJP) Constanța, potrivit dispozițiilor din Legea nr. 187/2014
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015, valoarea
punctului de pensie a crescut cu aproape 40 de lei și a ajuns
la 830,2 lei, față de 790,7 lei, nivelul din 2014. 
 CÂT VA FI AJUTORUL PENTRU ÎNSOȚITOR ÎN 2015? 
Totodată, reprezentanții CJP Constanța subliniază că,
începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul indemnizației pentru

însoțitor, în cazul pensionarilor încadrați în gradul I de
invaliditate, este de 665 de lei, față de 633 de lei cât a fost
anul trecut. Vă reamintim că această indemnizație se
calculează ca 80% din valoarea unui punct de pensie.
Conform prevederilor articolului 17 din Legea nr. 187/2014,
cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.
283/2010, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilește astfel: în cazul decesului asiguratului sau
pensionarului, ajutorul va fi de 2.415 lei, iar în cazul
decesului unui membru de familie al asiguratului sau
pensionarului, el va fi de 1.208 lei. Potrivit purtătorului de
cuvânt al CJP Constanța, Kristina Mutiș, anul trecut, ajutorul
de deces în cazul asiguratului sau pensionarului era de
2.298 de lei.
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Cursul leu/euro a scăzut ieri cu
aproape 1 ban şi a coborât sub 4,49
unități, la cel mai redus nivel din acest an,
în contextul unei repoziţionări a
investitorilor străini faţă de activele cu
randamente mai ridicate, dar considerate
şi mai riscante. Referinţa euro a scăzut
cu 0,78 bani, la 4,4882 lei. Tot ieri,
paritatea dolarului a urcat cu 1,95 bani, la
3,8131 lei. Un curs mai ridicat a fost atins
cel mai recent la 24 iulie 2012, la 3,8343
lei/dolar. Pentru francul elveţian, BNR a

anunţat un curs de 3,7372 lei/euro, în
scădere cu 0,65 bani faţă de ziua
precedentă. După ședința de politică
monetară de miercuri, guvernatorul băncii
centrale, Mugur Isărescu, a subliniat că
„BNR este pregătită să intervină rapid în
cazul unor situaţii de dezechilibre în
pieţele interbancare, la fel cum s-a
întâmplat şi anul trecut“. „Categoric, leul
este o monedă vie şi reacţionează la ce
se întâmplă în jur. A avut perioade
prelungite de odihnă, dar acum se mișcă.

Mai pot să apară şi dezechilibre. În
decembrie, spre exemplu, Ministerul
Finanţelor a făcut multe plăţi masive, iar
în piaţă au apărut mulți lei. Noi nu stăm
să ne uităm, ci reacţionăm“, a spus
Isărescu. El a precizat că nu există
motive pentru mişcări ample ale cursului
de schimb, întrucât deficitul de cont

curent al balanţei de plăţi este mic şi
acoperit de investiţiile străine directe -
„BNR nu are un obiectiv de curs și nu
este deranjată de mișcări de până la 5%“.
Cât despre inflație, Isărescu a recunoscut
că o inversare a trendului cotaţiilor
internaţionale ale petrolului ar avea un
impact semnificativ asupra preţurilor de
consum - „După anumite praguri, înșişi
furnizorii de ţiţei ale căror bugete publice
depind de livrări, cum sunt Rusia sau
Venezuela, alimentează scăderea, în
mod paradoxal, prin creşterea ofertei.
Acum, întrebarea de 1.000 de puncte
este următoarea - cât se va mai ieftini
petrolul? Ne chinuim să găsim un
răspuns“.
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Retailul prinde
aripi și...

magazine noi
Cererea pentru spații comerciale va creşte în

acest an atât în cadrul galeriilor comerciale, cât şi în
parcurile de retail şi mall-urile mari, companii de
modă precum LPP, Debenhams, Marks & Spencer,
Pepco şi CCC având planuri importante de
extindere pe piaţa românească, arată DTZ Echinox.
„După patru ani marcați de o luptă pentru
repoziționarea şi consolidarea rețelelor, perioadă în
care multe branduri şi-au revizuit strategia de
expansiune şi în general au devenit foarte
conservatoare, 2014 a adus o îmbunătățire a
consumului, aspect care a ajutat situația multor
retaileri. În acest context, ne aşteptăm ca în 2015
cererea de spații comerciale să crească la toate
nivelurile“, notează cei de la DTZ.  Anul trecut,
potrivit DTZ, cele mai multe magazine au fost
deschise de H&M, respectiv opt unităţi, dintre care
două în Bucureşti, urmat de CCC cu şase
deschideri (două în Capitală), Ecco - cinci noi
magazine de încălţăminte, Takko - patru unităţi noi
(una în Bucureşti), Timeout - trei deschideri (două în
Capitală), Mim - trei deschideri şi LC Waikiki - trei
magazine (două în Bucureşti). Totodată, retailerii
C&A, New Yorker, Lee Cooper şi Koton au deschis
câte două magazine noi, iar Reserved - o unitate.
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Leul s-a „dezghețat“ în plin ger

BNR este pregătită să intervină în
piața valutară, dacă deprecierea
leului în fața euro sare de 5%


