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„Astăzi, MFP a împrumu-
tat din piaţă 1 miliard de lei la 
o scadenţă de 4,8 ani şi o do-
bândă maximă de 3,24% pe an. 
Mult mai mică decât dobânda la 
care se împrumuta, în medie, 
în luna septembrie, 4,8%, anul 
trecut, guvernul socialist. Aşa 
reducem permanent costul pen-
tru generaţiile viitoare. Dobân-
da este mai mică decât dobân-
da din piaţă la momentul în care 
am făcut tranzacţia de 3,31%. 
Împrumutul acoperă deficitul lu-

nar la bugetul de stat. Este so-
luţia optimă în aceste condiţii”, 
a menţionat ministrul de resort. 

Ministerul Finanţelor Publi-
ce a planificat, în luna octombrie 
2020, împrumuturi de la bănci-
le comerciale de 4,4 de miliarde 
de lei prin emisiuni de stat de 
tip benchmark, la care se poa-
te adăuga suma de 660 de mi-
lioane de lei prin sesiuni supli-
mentare de oferte necompetiti-
ve, aferente licitaţiilor de obliga-
ţiuni.

Suma totală, de 5,06 miliar-
de de lei, este mai mare cu 500 
de milioane de lei faţă de cea 
programată în septembrie şi va 
fi destinată refinanţării datori-
ei publice şi finanţării deficitului 
bugetului de stat. 

România are în program un 
deficit bugetar de 8,6% din PIB 
pentru anul în curs, după prime-
le opt luni soldul negativ fiind de 
5,18% din PIB.

Venituri mai mari,  
la buget

Totodată, Florin Cîţu a 
anunţat că septembrie este a 
doua lună consecutivă în care 
veniturile la buget sunt mai ma-

ri decât în aceeaşi lună a anu-
lui trecut.

„Veşti foarte bune din eco-
nomia reală! Septembrie este 
a doua lună consecutivă în ca-
re veniturile la buget sunt mai  
mari decât în aceeaşi lună a 
anului trecut. Am reuşit ceea ce 
părea imposibil - să creştem ve-

niturile la buget în timpul celei 
mai mari crize din ultima sută de 
ani. Am luat cele mai bune mă-
suri până acum, 6% din PIB pa-
chetul de susţinere a economi-
ei aprobat de guvernul PNL, iar 
sectorul privat a răspuns pozi-
tiv”, a scris Cîţu, pe Facebook.
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Ministerul Finanţelor a împrumutat joia trecută, din piaţă, un 
miliard de lei, la o dobândă de 3,24%, mai mică decât în urmă 
cu un an, iar împrumutul acoperă deficitul lunar la bugetul de 
stat, a scris ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe pagina sa de 
Facebook.

MFP a împrumutat 1 miliard de lei din piață, cu dobândă mai mică

BERD și-a înrăutăţit estimările 
privind evoluţia economică a 
României în 2020 și în 2021, ca 
rezultat al crizei provocate de 
pandemia de coronavirus  
(COVID-19), se arată într-un ra-
port publicat de instituţia financi-
ară internaţională.

Conform celor mai recente 

previziuni ale BERD, economia 
României ar urma să înregistreze 
anul acesta o scădere cu 5%, 
faţă de un declin de 4% previzio-
nat în mai.

Pentru 2021, BERD se așteap-
tă la o expansiune cu 3% a PIB-
ului României, comparativ cu un 
avans de 4% previzionat în mai.

Rata șomajului a continuat 
să crească în august, ajungând 
la 8,1% în zona euro și la 7,4% 
în Uniunea Europeană, arată 
datele publicate de Eurostat. 
Este a cincea lună de creștere 
consecutivă a ratei șomajului 
atât în zona euro, cât și în 
Uniunea Europeană.

În rândul celor 27 de state 

membre ale UE, în august cele 
mai scăzute rate ale șomajului 
s-au înregistrat în Cehia (2,7%), 
Polonia (3,1%), Malta (4,1%), 
Germania (4,4%), Olanda (4,6%), 
Slovenia (4,7%), Austria (5%), 
Belgia (5,1%), Irlanda (5,2%) și 
România (5,3%). La polul opus 
se situează Spania (16,2%), Italia 
(9,7%) și Lituania (9,6%).

Sesiunea de înscriere 
a persoanelor juridice în 
programele „Rabla Clasic” și 
„Rabla Plus” a fost prelungită 
până la data de 30 octombrie 
2020, inclusiv, a anunţat 
Administraţia Fondului 
pentru Mediu (AFM), într-un 
comunicat.

Conform datelor oficiale, 
în urma aprobării în ședinţa 

Comitetului de Avizare din 
data de 28 septembrie 2020, 
au mai fost publicate 86 de 
dosare acceptate pentru 170 
de autovehicule în programul 
„Rabla Clasic” și 103 dosare 
pentru 154 autovehicule, dintre 
care 119 de autovehicule pur 
electrice și 35 autovehicule 
electrice hibride, în programul 
„Rabla Plus”.

Volumul de lemn exploatat 
anul trecut de operatorii econo-
mici atestaţi a scăzut cu 0,2% 
faţă de 2018, până la 17,523 
milioane metri cubi (mc), potrivit 
datelor publicate de INS.

De asemenea, volumul de 
lemn rotund exploatat a în-
registrat o scădere cu 0,4% 
în 2019, faţă 2018, totalizând 

15,922 milioane mc. În volumul 
total de lemn rotund exploatat, 
ponderea cea mai mare o au 
speciile de foioase (60%), în 
timp ce rășinoasele acoperă 
40%. Dintre speciile de foioa-
se, lemnul de fag are ponderea 
cea mai mare, respectiv 32,4% 
din totalul lemnului rotund ex-
ploatat.

În anul 2019, a scăzut  
volumul de lemn exploatat

BERD, estimări negative privind 
evoluția economică a României

Țara noastră, printre statele UE cu 
cea mai scăzută rată a șomajului

Programele „Rabla” pentru 
persoane juridice, prelungite

În şedinţa Comitetului de 
reglementare al ANRE de mier-
curi, 30 septembrie, a fost apro-
bat noul Regulament privind fur-
nizarea de ultimă instanţă a ga-
zelor naturale, care stabileşte 
procedura de desemnare de că-
tre ANRE a furnizorilor de ulti-
mă instanţă, condiţiile de desfă-
şurare şi de încetare a activităţii 
de furnizare de ultimă instanţă, 
principiile de stabilire a preţuri-
lor aplicate de către furnizorii de 
ultimă instanţă clienţilor prelu-
aţi, precum şi procedura de pre-
luare a locurilor de consum ale 
clienţilor finali care nu au asigu-
rată furnizarea gazelor naturale 
din nicio altă sursă. 

Pentru a asigura furnizarea 
în regim de ultimă instanţă cli-
enţilor finali care ajung în situa-
ţia de a nu avea asigurată furni-
zarea gazelor naturale din nicio 
altă sursă, ANRE va desemna un 
număr de cel puţin trei furnizori 
de ultimă instanţă (FUI), prin or-
ganizarea unui proces de selec-
ţie în termen de maximum 10 zi-
le lucrătoare de la data intrării 
în vigoare a acestui Regulament.

Furnizorii trebuie  
să publice prețurile 

pe internet
Furnizorii desemnaţi FUI au 

obligaţia să publice, în secţiu-
nea dedicată de pe pagina pro-
prie de internet, preţurile pen-
tru furnizarea gazelor natura-
le în regim de ultimă instanţă, 
inclusiv a valorilor componen-
telor sale, precum şi Contrac-
tul-cadru de furnizare a gaze-
lor naturale în regim de ultimă 
instanţă. 

Situaţiile identificate de  
ANRE prin Regulament în ca-
re clientul final nu are asigura-
tă furnizarea de gaze naturale 
sunt în cazul în care furnizorul 
său actual îşi pierde calitatea de 
furnizor ca urmare a retragerii/
suspendării/expirării licenţei de 
furnizare a gazelor naturale; în 
cazul în care furnizorul său ac-
tual nu îşi respectă obligaţia de 
a deţine un contract de echili-
brare şi acces în PVT şi/sau un 
contract de transport/distribu-
ţie al/a gazelor naturale; în ca-
zul în care clientul final nu îşi 
găseşte un furnizor.

Criteriul de preluare 
– „costul cel mai mic”

În cazul apariţiei uneia din-
tre situaţiile în care furnizorul 
nu mai poate asigura clienţilor 
săi furnizarea gazelor natura-

le, clienţii finali în cauză vor fi 
preluaţi pe o perioadă limitată 
de timp de către un FUI stabilit 
de către ANRE dintre furnizorii 
desemnaţi FUI, pe baza crite-
riului „costul cel mai mic”, prin 
compararea valorilor cumula-
te ale componentelor publica-
te de către fiecare FUI pe pa-
gina proprie de internet. 

Totodată, clienţii finali în 
cauză vor fi informaţi de că-
tre FUI cu privire la preluare, 
creându-se astfel posibilitatea 
ca aceştia să-şi caute, într-un 
timp cât mai scurt, un alt furni-
zor cu care să încheie un con-
tract aferent furnizării gazelor 
naturale în regim concurenţial. 

În cazul în care clientul fi-
nal nu-şi găseşte la un mo-
ment dat un furnizor pe pia-
ţa concurenţială, clientul în ca-
uză va fi preluat temporar, la 
solicitarea sa, de către un FUI 
ales în mod liber de către cli-
ent, dintre cei desemnaţi de 
către ANRE.

Astfel, clienţii finali sunt 
protejaţi prin asigurarea furni-
zării gazelor naturale în regim 
de ultimă instanţă, în condiţii-
le stabilite prin Regulament şi, 
în acelaşi timp, se promovează 
şi se asigură concurenţa între 
furnizorii de gaze naturale pen-
tru a fi desemnaţi FUI şi pentru 
a asigura clienţilor preluaţi fur-
nizarea gazelor naturale în re-
gim de ultimă instanţă.

Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Energie 
(ANRE) va desemna cel puţin 
trei furnizori de gaze naturale 
care să asigure livrările către 
consumatorii finali, potrivit 
unui comunicat al Autorităţii.

ANRE va desemna 
furnizorii de gaze naturale 

de ultimă instanță


