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Datoria administraţiei publice 
(datoria guvernamentală) 
totaliza, la finele lunii aprilie 
2020, 405,135 miliarde de 
lei, respectiv 35,9% din PIB, 
conform datelor centralizate de 
Ministerul Finanţelor Publice.

Din aceasta, suma de 18,98 
miliarde de lei reprezenta 
datoria pe termen scurt și 

restul pe termen mediu și lung.
Cea mai mare parte din 

această datorie, respectiv 
336,667 miliarde de lei, era 
reprezentată de titluri de stat.

Datoria administraţiei 
publice locale se cifra la 15,35 
miliarde de lei, din care 15,33 
miliarde de lei pe termen 
mediu și lung.

Băncile acordaseră, până 
luni, 15 iunie, credite în 
sumă de 4 miliarde de lei în 
Programul IMM Invest, iar în 
săptămâna 15 iunie-21 iunie 
se va depăși borna de un 
miliard de euro, echivalent, 
a declarat miercuri, 17 iunie, 
Cristian Păun, președinte al 
Consiliului de Administraţie 

al Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii 
SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN).

Cu o zi înainte, (marţi 16 iunie 
– n.r.) premierul Ludovic Orban 
declarase că datele la zi arată 
că există peste 4.750 de firme 
cărora li s-a aprobat creditul 
prin Programul IMM Invest.

Rata inflaţiei este la 1,8%, 
conform Eurostat, iar România 
a ieșit din topul rușinii, a afirmat 
ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, 
pe pagina sa de Facebook.

Comparativ cu situaţia din 
luna aprilie, rata anuală a 
inflaţiei în luna mai a scăzut în 
20 de state membre, a rămas 
stabilă în două ţări și a crescut 

în alte cinci state membre. În 
România, rata anuală a inflaţiei 
a scăzut până la 1,8% în luna 
mai, de la 2,3% în luna aprilie.

Cele mai ridicate rate anuale 
ale inflaţiei din UE au fost 
înregistrate, luna trecută, în 
Polonia (3,4%), Cehia (3,1%), 
Ungaria (2,2%), Slovacia (2,1%) 
și România (1,8%).

Românii au plă-
tit și în 2019 cele 
mai mici preţuri 
din Uniunea Euro-
peană pentru un 
coș de alimente 
și băuturi non-al-
coolice, respectiv 
66% din preţul 
mediu la nivelul 
UE, la polul opus 
fiind danezii, care 
pentru același 
coș de produse 
au plătit 129% din 
preţul mediu la nivelul UE, arată 
datele publicate de Eurostat.

De asemenea, preţurile 
la băuturi alcoolice și ţigări 

variază între 62% din media 
UE în Bulgaria, 74% în Polonia, 
75% în Ungaria și România, și 
până la 188% din media UE în 
Irlanda.

România, cele mici prețuri  
din UE la alimente și băuturi 
non-alcoolice

Datoria guvernamentală,  
peste 405 miliarde de lei

Creditele acordate prin Programul 
IMM Invest însumează 1 miliard €

Rata inflației, scădere 
semnificativă în luna mai

Potrivit comunicatului, „Lo-
zul Vacanţei” a ajuns la ediţia a 
VI-a și oferă peste 600.000 de 
câștiguri în valoare totală de 
peste 3,7 milioane lei. Jucătorii 
care aleg să-și încerce norocul 
cu acest loz au șansa să câștige 
unul dintre cele două autoturis-
me puse în joc de Loteria Româ-
nă pentru această nouă ediţie 
„Lozul Vacanţei”. 

Loteria Română menţionea-
ză că pune la bătaie pentru cea 
de-a șasea ediţie „Lozul Vacan-
ţei” - 603.692 de premii, în va-

loare totală de 3,72 milioane de 
lei. Cu numai 3 lei, preţul unui 
astfel de loz, jucătorii au șansa 
să câștige unul dintre cele două 
autoturisme puse în joc de Lote-
ria Română și numeroase premii 
a căror valoare pornește de la 3 
lei și continuă cu 5 lei, 15 lei, 50 
de lei, 100 de lei, 1.000 de lei și 
10.000 de lei.
„Lozul Mirilor, la cea 

de-a șaptea ediție
Lozul Mirilor” a ajuns la 

ediţia a VII-a. Pentru aceas-

tă nouă ediţie, Loteria Româ-
nă a pus în joc 315.104 premii 
în valoare totală de 1,86 mili-
oane de lei. Scara de câștiguri 
cuprinde premii în bani cu va-
lori care încep de la preţul 
lozului, 3 lei și continuă cu 
6 lei, 10 lei, 100 de lei, 500 
de lei, 5.000 de lei, cele mai  
mari premii care pot fi 
câștigate fiind în valoare de 
20.000 de lei fiecare. 

„Produsele Loteriei Româ-
ne aduc jucătorilor bucuria de 
a-și încerca norocul în fiecare 
zi, pentru câștigarea unor pre-
mii deosebite, indiferent care 
dintre produsele loteristice es-
te jocul lor preferat”, se men-
ţionează în comunicat. Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Loteria Română lansează noi ediţii ale lozurilor „Lozul 
Vacanţei” și„Lozul Mirilor”, produse cu câștiguri în valoare 
totală de peste 3,7 milioane de lei, respectiv 1,8 milioane de 
lei, a informat compania.

Vineri, 19 iunie, au avut loc 
primele tranzacţii cu gaze pe 
BRM în baza programului de gas 
release stabilit de Autoritatea Na-
ţională de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE), în vede-
rea liberalizării pieţei de la 1 iulie. 

Astfel, prin contracte forward 
cu livrare în trimestrul al treilea al 
acestui an (iulie, august și sep-
tembrie) a fost tranzacţionată 
o cantitate de gaze de 61.272 
MWh, la preţul mediu ponderat 
de 38,1 lei pe MWh. Spre compa-
raţie, preţul este mai mic cu 44% 
decât cel reglementat pentru po-
pulaţie prin OUG 114/2018, re-
spectiv 68 de lei pe MWh.

Pentru gazele cu livrare în tri-
mestrul al patrulea al anului, pre-
ţul mediu ponderat este de 56,9 
MWh, la o cantitate de 237.728 
MWh. De la 1 iulie, piaţa de ga-
ze va fi complet liberalizată, iar  
ANRE a obligat producătorii să 
vândă pe bursă 30% din produc-
ţie, la anumite preţuri de pornire.

Facturi mai scăzute, 
de la 1 iulie

Pentru consumatorii cas-
nici, facturile ar trebui să scadă 
cu 10-15% de la 1 iulie, când 

piaţa va fi complet liberaliza-
tă, în caz contrar, Guvernul ur-
mând să intervină, a declarat 
ministrul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, Virgil Po-
pescu. El a explicat că, de la 1 
iulie 2020, preţul gazelor pen-
tru populaţie nu va mai fi sta-
bilit de către Autoritatea Naţio-
nală de Reglementare în Ener-
gie (ANRE), ci se va forma li-
ber. 

„Evident că trebuie să avem 
grijă ca furnizorii să nu profite 
de această situaţie de început 
de liberalizare și ne vom asigu-
ra din acest punct de vedere. 
Din această lună producătorii 
vor fi obligaţi să intre într-un 
program de gas release, să pu-
nă pachete de vânzare la o lu-
nă, la trei luni, la șase luni și 
la un an la preţul de pornire a 
bursei de la Viena, care este, în 
momentul de faţă, aproape de 
trei ori mai mic decât preţul ac-
tual cu care cumpără furnizorii, 
deci practic suntem convinși că 
va fi o scădere de preţ, cel pu-
ţin pe luna iulie, august, inclu-
siv la iarnă preţul va fi mai mic 
decât achiziţionează în acest 
moment furnizorii de pe pia-
ţă și ne vom asigura că aceas-

tă scădere de preţ se va regăsi 
și în facturile românilor, ale cli-
enţilor casnici”, a spus oficialul 
guvernamental.

Dacă prețurile  
nu scad, autoritățile 

vor interveni!
Popescu a subliniat că, în 

cazul în care cei doi mari fur-
nizori, Engie și E.ON, care au 
90% din piaţă, nu vor scădea 
preţurile pentru populaţie, au-
torităţile vor interveni pentru 
ca acest lucru să se întâmple. 
„Vom interveni prin Ordonan-
ţă de Urgenţă în Guvern, pe 
Legea concurenţei, și ne vom 
asigura ca reducerea de preţ 
la producător să se regăseas-
că și la cumpărătorul final. Mă 
aștept să fie reduceri de 10-
15% în piaţă și sunt furnizori 
care oferă această reducere. 
Unii, mai mici, (oferă o redu-
cere - n.r.) chiar și de 20%, 
pentru că nu-și doresc să piar-
dă clienţii. Ori, între cei mari 
mi se pare deja că este o în-
ţelegere anticoncurenţială, ei 
având 90% din piaţă și nu fac 
nicio mișcare pentru a reduce 
preţul clienţilor finali”, a conti-
nuat ministrul. 

Popescu a sfătuit consuma-
torii să consulte comparatorul 
de preţuri de pe site-ul ANRE, 
unde fiecare furnizor își publică 
ofertele de preţ.

Gazele pentru populație 
s-au ieftinit pe bursă

Preţul gazelor pentru populaţie în trimestrul al treilea al anului, 
odată cu liberalizarea pieţei, a ajuns la 38 de lei pe MWh 
la Bursa Română de Mărfuri, aproape la jumătate faţă de 
preţul reglementat în prezent, potrivit cotaţiilor publicate de 
operatorul bursier.

Loteria Română a lansat două noi ediții de lozuri 


