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Autoritatea Naţională de Re-
glementare în Energie (ANRE) 
a demarat un program pentru 
simplificarea procedurilor de 
schimbare a furnizorului de 
energie și gaze, finanţat din bani 
europeni, astfel încât consuma-
torii să poată trece de la o com-
panie energetică la alta în 24 de 

ore, potrivit unui comunicat.
În prezent, în conformitate 

cu reglementările în vigoare, 
procesul de schimbare a furni-
zorului de energie electrică și 
de gaze naturale durează maxi-
mum 21 zile de la data notificării 
intenţiei de schimbare a furni-
zorului de către clientul final.

Conform datelor comunicate 
de către DRPCIV (Direcţia 
Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor), 
în luna iunie a.c. au fost 
înmatriculate în România 10.161 
autoturisme noi, cu 27,8% mai 
puţine decât în luna similară a 
anului 2019.

Conform datelor DRPCIV, 
top 5 mărci autoturisme 
înmatriculate în luna iunie în 
funcţie de volume sunt: Dacia 
3.600 unităţi (-4,6% faţă 
de luna iunie 2019), Renault 
808 (-41,5%), Hyundai 700 
(-3,2%), Toyota 650 (+16,9%), 
Volkswagen 620 (-41,8%).

Rata șomajului în România 
a urcat la 5,2% în mai 2020, la 
nivelul celei din prima parte a 
anului 2017, informează, într-un 
comunicat, INS.

Numărul șomerilor (în vârstă 
de 15-74 ani) pentru luna mai a 
anului 2020 a fost de 463.000 
persoane, în creștere atât faţă 
de luna precedentă (432.000 

persoane), cât și faţă de 
aceeași lună a anului anterior 
(352.000 persoane).

Pe sexe, rata șomajului la 
bărbaţi a depășit-o cu 2,1 
puncte procentuale pe cea a 
femeilor (valorile respective 
fiind 6,1% în cazul persoanelor 
de sex masculin și 4,0% în 
cazul celor de sex feminin).

România a importat 118.525 de 
tone de carne și organe comesti-
bile în primul trimestru din acest 
an, în creștere cu 7,4%, faţă 
de perioada similară din 2019, 
iar valoarea acestor importuri 
s-a majorat cu 43%, până la 
257,35 milioane de euro, potrivit 
balanţei comerciale cu produse 
agroalimentare. Pe de altă parte, 
exporturile de carne și organe 

comestibile în perioada ianuarie 
- martie 2020 au fost de 4,2 ori 
mai mici decât importurile, res-
pectiv de numai 27.691 tone.

Prin urmare deficitul în co-
merţul internaţional cu carne 
și organe comestibile a depășit 
203,65 milioane de euro în 
primul trimestru din 2020, faţă 
de 125,37 milioane de euro în 
același interval de timp din 2019.

România a importat mai multă 
carne în primul trimestru din 2020
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Potrivit sursei citate, aces-
tea sunt înregistrate cu totul di-
ferit faţă de situaţiile de nepla-
tă înregistrate de Centrala Ris-
cului de Credit. „În consecinţă, 
amânarea la plată determina-
tă de pandemia coronavirusului 
SARS-CoV-2 nu trebuie asociată 
unei noţiuni de dificultate finan-
ciară a debitorului, fapt pen-
tru care nu sunt afectate nega-
tiv relaţiile cu banca ale debito-

rilor respectivi, indiferent dacă 
este vorba despre persoane fi-
zice sau juridice. Prin Regula-
mentul BNR nr. 3/2020 pentru 
modificarea Regulamentului nr. 
2/2012 privind organizarea și 
funcţionarea la Banca Naţională 
a României a Centralei Riscului 
de Credit sunt evidenţiate expli-
cit aceste diferenţe calitative le-
gate de înregistrarea creditelor, 
astfel încât facilităţile OUG nr. 

37/2020 să nu afecteze carac-
terul bancabil al clienţilor care 
au apelat la această prevedere”, 
se menţionează în comunicat.

Suspendarea 
obligațiilor de plată, 
înregistrate diferit

BNR precizează că modul 
de înregistrare la CRC a sus-
pendării obligaţiilor de plată po-
trivit OUG nr. 37/2020 eviden-
ţiază caracterul complet diferit 
al restructurării de credit la ca-
re s-a apelat în situaţia deter-
minată de pandemie, astfel în-
cât aceasta să nu fie conside-
rată o problemă specifică a de-
bitorului.

Totodată, BNR asigură fap-
tul că persoanele fizice și juri-
dice care au apelat la facilităţi-
le prevăzute în OUG nr. 37/2020 
nu sunt considerate clienţi ne-

bancabili și relaţiile lor cu bănci-
le nu vor fi în niciun fel afectate 
din această cauză, odată cu re-
luarea plăţilor.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Obligaţiile de plată ale debitorilor către instituţiile de credit 
și instituţiile financiare nebancare (IFN), suspendate în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului 37/2020, nu sunt consemnate la Centrala Riscului 
de Credit (CRC) ca sume restante la plată, a anunţat Banca 
Naţională a României (BNR).

Acest sprijin va fi oferit fir-
melor din toate domeniile, pen-
tru finanţarea cheltuielilor pri-
vind stocurile, datoriile că-
tre furnizori, chiriile și utilităţi-
le. Guvernul estimează că vor fi 
50.000 de beneficiari. 

Pentru schema de ajutor 
pentru activităţi de comerţ și 
servicii afectate de COVID-19 
va fi alocat un buget de 160 de 
milioane de lei, care va merge 
la finanţarea chiriilor pentru pe-
rioada în care desfășurarea ac-
tivităţii comerciale sau a servici-
ilor prestate a fost afectată pe 
perioada stării de urgentă sau 
de alertă.

Un buget de 350 de mili-
oane de euro reprezintă gran-
turi pentru firmele din domenii-
le HoReCa, turism, transporturi, 
evenimente, pentru repornirea 
activităţilor economice, iar va-
loarea unui grant este de maxi-
mum 125.000 de euro. 

Pentru investiţii și reconver-
sia economică a IMM-urilor, se 
vor oferi granturi între 50.000 - 
200.000, în industria sanitară, 
farmaceutică, alimentară, auto, 
IT, energie, construcţii, trans-
port, turism, confecţii.

Totodată, planul inclu-
de programe de finanţare ne-
rambursabilă pentru creșterea 
competitivităţii IMM-urilor: 
granturi pentru investiţii pen-
tru microîntreprinderi prin su-
pracontractarea proiectelor 
din lista de rezervă din Pro-
gramul Operaţional Regional 
- Axa 2.1, cu o alocare maxi-
mă de 200.000 euro pe proiect, 
iar bugetul alocat este de 117 
milioane de euro. Vor fi acor-
date granturi pentru creșterea 
competitivităţii IMM-urilor prin 
alocarea suplimentară de fon-
duri prin Programul Operaţio-
nal Regional - Axa 2.2, în va-
loare de 200.000 - 1.000.000 
euro, cu un buget total de 450 
milioane de euro; granturi pen-
tru dezvoltarea IMM-urilor prin 
finanţarea investiţiilor mari în 
creșterea productivităţii prin 
Programul Operaţional Regio-
nal, între 2 și 6 milioane de eu-
ro și granturi pentru start-up-
uri pentru studenţi în domenii 
competitive și inovative, cu va-
loarea de 40.000 euro pentru 
două locuri de muncă create și 
până la 100.000 de euro pentru 
cinci locuri de muncă.

Finanțare pentru 
digitalizarea IMM-

urilor și dezvoltarea 
agriculturii

Pentru digitalizarea IMM-
urilor sunt puse la dispoziţie 
30.000 euro/proiect până la 
100.000 euro/proiect, cu un bu-
get total de 150 milioane de eu-
ro.

Totodată, programul Star-
Tech Innovation (Noul program 
Start-UP) va finanţa start-up-
urile inovative prin granturi de o 
valoare estimată la 42.000 eu-
ro, de care vor beneficia apro-
ximativ 7.000 de noi IMM-uri. 
Pentru finanţarea programelor 
de educaţie digitală a angaja-
ţilor pentru IMM-uri se vor da 
granturi de 30.000 euro/proiect 
până la 100.000 euro/ proiect, 
bugetul total fiind de 30 milioa-
ne de euro. 

Planul conţine și scheme 
pentru dezvoltarea agriculturii 
și a industriei agro-alimentare: 
finanţarea depozitelor de co-
mercializare a produselor agri-
cole cu 120 milioane de euro, 
achiziţia de echipamente pen-
tru irigaţii - 6.000 de euro pe 
beneficiar, în total 48 de milioa-
ne de euro; granturi de finan-
ţare pentru antreprenoriatul ru-
ral - buget de 200 de milioane 
de euro; instalarea tinerilor fer-
mieri - buget de 42 de miioane 
de euro.

Guvernul va acorda 
granturi pentru 

relansarea economiei
Microîntreprinderile vor primi granturi de sprijin în 
valoare de 2.000 de euro fiecare, măsură pentru care 
Guvernul va aloca un buget de 100 de milioane de 
euro, potrivit Planului Naţional de Investiţii și Relansare 
Economică.

BNR: Obligațiile de plată ale creditelor amânate nu sunt înregistrate la Centrala Riscului de Credit 


