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Numărul de firme dizolvate 
a scăzut cu 27,55%, în primele 
șase luni din 2020, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
anterior, la 12.046, faţă de 
16.626 de firme în ianuarie - 
iunie 2019, conform datelor 
centralizate de Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului 

(ONRC). Cele mai multe 
dizolvări au fost înregistrate în 
municipiul București, respectiv 
2.202 de firme (în scădere cu 
23,86% faţă de primele șase 
luni din 2019) și în judeţele Timiș 
(638, - 18,31%), Constanţa 
(630, -22,41%) și Cluj (586, 
-23,2%).

Numărul autorizaţiilor de 
construire pentru clădiri re-
zidenţiale a scăzut cu 12,1% 
în primele șase luni din acest 
an, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, po-
trivit INS. Astfel, în perioada 
menţionată, s-au eliberat 
17.878 autorizaţii de constru-
ire pentru clădiri rezidenţiale.                                 

Scăderi s-au înregistrat în 
următoarele regiuni de dezvol-
tare: București-Ilfov (-717 au-
torizaţii), Sud-Est (-567), Sud-
Muntenia (-373), Centru (-288), 
Nord-Est (-265), Sud-Vest 
Oltenia (-213) și Vest (-163). 
Creștere a fost consemnată în 
regiunea de dezvoltare Nord-
Vest (+119 autorizaţii).

În iunie, luna în care în 
majoritatea statelor membre 
ale UE au început să fie ridicate 
restricţiile menite să oprească 
răspândirea pandemiei de 
coronavirus (COVID-19), rata 
șomajului a urcat la 7,1%, de 
la 7% în mai, în timp ce în zona 
euro rata șomajului a crescut la 
7,8%, de la 7,7%, arată datele 
publicate de Oficiul European 

de Statistică (Eurostat).
În rândul statelor membre, 

cele mai scăzute rate ale 
șomajului s-au înregistrat în 
Cehia (2,6%), Polonia (3%), 
Germania și Malta (ambele cu 
4,2%), Olanda (4,3%), Bulgaria 
(4,4%), Slovenia (4,8%) și 
România (5,2%). La polul opus 
se situează Spania (14,5%) și 
Letonia (10,1%).

Tarifele pentru apelurile la 
puncte fixe vor scădea cu 30%, 
începând de la 1 noiembrie 2020, 
până la cel mult 0,098 eurocenţi/
minut, informează ANCOM,  
într-un comunicat. Noul tarif a 
fost determinat în urma actuali-
zării mai multor parametri ai mo-

delului de calculaţie a costurilor 
de tip LRIC pur, precizează arbi-
trul pieţei locale de telecomuni-
caţii. Lista celor 31 de operatori 
de telefonie fixă cărora li se vor 
aplica măsurile de reglementare 
poate fi consultată pe pagina de 
Internet a ANCOM.
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Potrivit sursei citate, condi-
ţia pentru accesarea fondurilor 
este ca primăriile, singure sau 
în asociere cu mai multe auto-
rităţi publice locale, să asigure 
racordarea la reţeaua de gaze 
a cel puţin câte 1.000 de gos-
podării pentru fiecare proiect 
și să modernizeze infrastructu-
ra existentă acolo unde aceas-
ta există. 

Eligibile sunt și Asociaţiile 
de Dezvoltare Intercomunitară 
care au ca obiect de activitate 

serviciul de utilitate publică de 
alimentare cu gaze naturale a 
populaţiei.

Activitățile care vor 
fi finanțate

Activităţile finanţate din 
cele 235 de milioane de euro 
alocaţi din actualul exerciţiu fi-
nanciar sunt: construirea reţe-
lelor inteligente de distribuţie 
gaze naturale, inclusiv instala-
ţiile, echipamentele și dotările 

aferente funcţionalităţilor in-
teligente; construirea staţiilor 
de reglare, măsurare și preda-
re a gazelor naturale și a ra-
cordului la Sistemul de Trans-
port existent exclusiv în sco-

pul alimentării unei reţele in-
teligente de distribuţie propu-
să printr-un proiect; construi-
rea reţelelor interioare de dis-
tribuţie a gazelor naturale pen-
tru clădirile administrative pu-

blice branșate la reţeaua inte-
ligentă de distribuţie a gazelor 
naturale propusă prin proiect 
(clădirea primăriei, centre so-
ciale, școli etc.) în cadrul că-
rora se desfășoară activităţi 
non - economice; construirea 
branșamentelor pentru consu-
matorii casnici până la limita 
proprietăţii publice. 

Ghidul este publicat la ur-
mătorul link: http://mfe.gov.
ro/consultare-publica-poim-ghi-
dul-pentru-rapordarea-la-rete-
ua-de-gaze-natural/, iar pro-
punerile și recomandările pot 
fi transmise timp de 15 zile la 
adresa de e-mail secretariat.
dgpim@mfe.gov.ro.
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Primele 235 de milioane de euro din necesarul de un 
miliard prevăzut de Guvern pentru dezvoltarea reţelelor de 
distribuţie a gazelor naturale pot fi accesate din 17 august,  
a anunţat Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

„Mai mult de jumătate din 
deficit, respectiv 23,04 miliarde 
lei (2,13% din PIB), este gene-
rat de sumele lăsate în mediul 
economic prin facilităţile fiscale 
și cheltuieli excepţionale adop-
tate pentru combaterea efecte-
lor epidemiei de COVID-19”, se 
precizează în raportul MFP pri-
vind execuţia bugetară. 

În primele cinci luni ale 
acestui an, deficitul bugetar 
s-a situat la 38,84 miliarde lei 
(3,59% din PIB), în timp ce în 
primul semestru din 2019 a fost 
de 19,96 miliarde de lei, respec-
tiv 1,94% din PIB.

Potrivit MFP, creșterea de-
ficitului bugetar aferent prime-
lor șase luni ale anului curent, 
comparativ cu cel înregistrat în 
perioada similară a anului tre-
cut, este explicată, pe partea 
venituri, de evoluţia nefavorabi-
lă a încasărilor bugetare în peri-
oada martie - mai, ca urmare a 
amânării plăţii unor obligaţii fis-
cale de către agenţii economici 
pe perioada crizei (10,2 miliar-
de lei), de creșterea cu 2,94 mi-
liarde lei a restituirilor de TVA, 
faţă de nivelul aferent perioa-
dei ianuarie - iunie 2019, pen-

tru susţinerea lichidităţii în sec-
torul privat, precum și de boni-
ficaţiile acordate pentru plata la 
scadenţă a impozitului pe profit 
și a celui pe veniturile microîn-
treprinderilor, în valoare de 0,25 
miliarde lei. 

De asemenea, pe partea de 
cheltuieli, faţă de creșterea bu-
getară, prin efectul legilor s-a 
înregistrat o creștere a cheltuie-
lilor de investiţii cu 3,79 miliar-
de lei faţă de aceeași perioadă 
a anului precedent, precum și 
plăţi cu caracter excepţional ge-
nerate de epidemia COVID-19 
de aproximativ 5,86 miliarde lei. 

Venituri mai scăzute, 
la buget

În primul semestru al aces-
tui an, veniturile bugetului gene-
ral consolidat au însumat 146,25 
miliarde lei, în scădere cu 1,6% 
faţă de nivelul încasat în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Exprimate ca pondere în PIB esti-
mat, veniturile bugetare au înre-
gistrat o reducere de 0,5 puncte 
procentuale (an/an), cauzată în 
principal de contracţia încasărilor 
nete din TVA (ca urmare a ram-

bursărilor mai mari de TVA și a 
amânării plăţii obligaţiilor fiscale) 
și de cea a veniturilor nefiscale.

Încasările din impozitul pe 
salarii și venit au totalizat 12,22 
miliarde lei în primele șase luni 
ale anului curent, consemnând o 
creștere de 10,4% (an/an). Cel 
mai mare aport la acest avans  
l-au avut încasările din impozitul 
aferent Declaraţiei unice, cu 0,8 
miliarde lei mai mari faţă de ce-
le înregistrate în perioada simila-
ră a anului trecut, evoluţie expli-
cată însă de termenele diferite de 
plată: 31 iulie în 2019, respectiv 
30 iunie în 2020. 

De asemenea, evoluţia ve-
niturilor din această sursă a fost 
susţinută și de sporul încasări-
lor din impozitul pe veniturile din 
pensii și dividende, de 40,8%, 
respectiv 16,9% (an/an).

MFP mai semnalează că, în 
condiţiile unei dinamici pozitive a 
fondului de salarii din economie, 
de 6,1% în perioada decembrie 
2019 - mai 2020 (an/an), cea 
mai importantă componentă - în-
casările din impozitul pe salarii - 
au crescut cu doar 0,9% în pri-
mele șase luni a.c., ca urmare a 
prorogării termenului de plată a 
obligaţiilor fiscale (OUG 29/2020, 
respectiv OUG 90/2020). Cu toa-
te acestea, în luna iunie acestea 
au cunoscut o creștere însemna-
tă, de 8,7% (an/an).

Deficitul bugetar  
în primele 6 luni este  

de 4,17% din PIB
Execuţia bugetului general consolidat în primele șase luni ale 
anului 2020 a înregistrat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% 
din PIB), conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor 
Publice.

Fondurile pentru rețelele de gaze naturale pot fi accesate din 17 august


