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România a consemnat o 
scădere economică de 6% în 
trimestrul III din 2020, raportat 
la perioada similară din 2019, 
însă faţă de trimestrul anterior a 
înregistrat o creștere de 5,6%, 
potrivit datelor INS. Produsul In-
tern Brut a fost mai mare, în ter-
meni reali, cu 5,6%, în trimestrul 

III, comparativ cu trimestrul an-
terior. Faţă de același trimestru 
din anul 2019, Produsul Intern 
Brut a înregistrat o scădere cu 
6,0%. În perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 2020, comparativ 
cu perioada corespunzătoare 
din anul 2019, Produsul Intern 
Brut a scăzut cu 4,6%.

BNR estimează o inflaţie de 
2,1% la sfârșitul acestui an și 
de 2% în trimestrul III din 2022, 
potrivit Raportului asupra 
inflaţiei. „(...) s-au concretizat 
unele presiuni dezinflaţioniste 
mai semnificative induse 
preponderent de componente 
exogene ale coșului de consum, 
pe segmentul preţurilor volatile 

ale alimentelor și, respectiv, 
al celor ale combustibililor. În 
aceste condiţii, rata anuală a 
inflaţiei IPC este de așteptat 
să coboare la sfârșitul 
acestui an până la 2,1%, o 
revizuire semnificativă de 0,6 
puncte procentuale faţă de 
prognoza anterioară”, afirmă 
documentul.

CA al BNR a decis reducerea 
ratei rezervei minime obligatorii 
pentru pasivele în valută ale 
instituţiilor de credit la nivelul 
de 5%, de la 6%, începând 
cu perioada de aplicare 24 
noiembrie - 23 decembrie 2020 
și menţinerea ratei rezervelor 
minime obligatorii pentru 

pasivele în lei la nivelul de 8%. 
Totodată, CA al BNR a decis 
menţinerea ratei dobânzii de 
politică monetară la nivelul de 
1,5% pe an, menţinerea ratei 
dobânzii pentru facilitatea de 
depozit la 1% pe an și a ratei 
dobânzii aferente facilităţii de 
creditare (Lombard) la 2% pe an.

Producţia industrială a scă-
zut cu 0,4% în zona euro și a 
înregistrat o creștere zero în 
Uniunea Europeană în sep-
tembrie, comparativ cu luna 
precedentă, arată datele publi-
cate de Eurostat. Cele mai mari 
creșteri lunare ale producţiei 
industriale în septembrie 
au fost înregistrate în Cehia 

(4,1%), Slovacia (3,4%), Polonia 
(3,1%), Danemarca (2,5%), 
Ungaria și Bulgaria (ambele cu 
2,3%), Germania, Grecia și Cro-
aţia (toate cu 1,7%), Franţa și 
România (ambele cu 1,5%), cel 
mai sever declin fiind consem-
nat în Italia (minus 5,6%), Irlan-
da (minus 4,7%) și Portugalia 
(minus 3,8%).

Producția industrială,  
în creștere, în România

Creștere economică în  
trimestrul III față de trimestrul II

Rata inflației,  
la sfârșitul acestui an

BNR a redus rata rezervei 
minime obligatorii

Astfel, operatorul de dis-
tribuţie nu poate refuza racor-
darea la sistem și este obligat 
să finanţeze lucrările pentru 
realizarea obiectivelor/con-
ductelor necesare racordării 
consumatorilor aflaţi în peri-
metrul unităţii administrativ-
teritoriale pentru care a fost 
concesionat serviciul public de 
distribuţie. Termenul de extin-
dere și/sau branșare a consu-
matorilor nu poate depăși ter-

menul de 90 de zile de la data 
obţinerii autorizaţiei de con-
struire.

Operatorul de distribuţie 
are obligaţia să racordeze toţi 
solicitanţii, viitori clienţi finali 
casnici la sistemul de distribu-
ţie, în termen de 90 zile de la 
data obţinerii autorizaţiei de 
construire. Recuperarea costu-
rilor privind racordarea clienţi-
lor casnici se realizează prin ta-
rifele de distribuţie.

Lucrările, realizate 
de operatorii 

autorizați
Lucrările necesare racordă-

rii vor fi realizate de către ope-
ratorii economici autorizaţi de 
către ANRE și selectaţi prin pro-
ceduri concurenţiale, transpa-

rente și nediscriminatorii de că-
tre operatorul de distribuţie.                                                                                                    
În cazul clientului final non-cas-
nic, operatorul de distribuţie 
are obligaţia să asigure finan-
ţarea și realizarea lucrărilor de 
proiectare și execuţie a insta-
laţiei de extindere și branșare 
până la 2.500 metri. Solicitan-

tul, viitor client final non-casnic, 
are obligaţia să utilizeze locul 
de consum și să păstreze des-
tinaţia acestuia pe o perioadă 
de 5 ani de la data punerii în 
funcţiune a instalaţiei de racor-
dare. În situaţia în care instala-
ţia de extindere și branșare este 
mai mare de 2.500 metri, ope-
ratorul de distribuţie are obliga-
ţia să asigure finanţarea lucrări-
lor de proiectare și execuţie în 
vederea realizării obiectivelor/
conductelor părţi componente 
ale sistemului de distribuţie ne-
cesare racordării indiferent de 
lungime, urmând ca instalaţia 
de racordare să fie finanţată de 
clientul final non-casnic.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a 
aprobat regulamentul care obligă distribuitorii să finanţeze 
lucrările de racordare la reţea a clienţilor, urmând ca aceste 
costuri să fie recuperate ulterior, prin tarifele de distribuţie, 
potrivit unui comunicat al autorităţii.

„Dobânda Anuală Efectivă 
(DAE) se dovedește a fi o «nu-
că tare» pentru iniţiatorul legii 
privind protecţia consumatori-
lor împotriva dobânzilor excesi-
ve. Actul normativ oferă o defi-
niţie greșită a DAE, sunt făcute 
trimiteri la limite pentru această 
dobândă care nu sunt precizate 
în text și există prevederi legis-
lative în contradicţie cu cele na-
ţionale și europene. Toate aces-
tea demonstrează dificultăţi se-
rioase în privinţa înţelegerii filo-
zofiei ce stă în spatele concep-
tului DAE. Prin urmare, abundă 
neclarităţile în privinţa modu-
lui cum se vor aplica prevede-
rile legii legate de DAE. Situa-
ţia e de natură să ducă la nu-
meroase litigii, de pe urma că-
rora este clar care va fi cate-
goria profesională care va avea 
oricum de câștigat”, se pre-
cizează în documentul citat.                                                                
Bichi a subliniat că articolul pu-
blicat pe pe blogul Opinii BNR 
a tratat doar un subiect, cel al 
dobânzii anuale efective. Aces-
ta susţine că textul legii cuprin-
de însă multe alte prevederi dis-
cutabile și în contradicţie cu dis-
poziţii legale europene și naţio-

nale, ce ar putea face obiectul 
a numeroase alte analize. „Pen-
tru a nu mai lungi însă articolul, 
să concluzionăm că ne aflăm în 
prezenţa unei legi confuze, scri-
să prost și plină de contradicţii”, 
a menţionat Cristian Bichi.

Legea se aplică  
și contractelor  

în derulare
Potrivit acestuia, lipsa de 

claritate a legii este întărită de 
„incertitudinile care plutesc în 
jurul ei” în privinţa momentu-
lui în care se face raportarea la 
plafoanele prescrise de dobânzi 
excesive. „Problema este când, 
în contextul oscilaţiilor ratelor 
de dobândă, se poate reclama 
depășirea plafoanelor stabilite 
pentru DAE. Este decisiv mo-
mentul iniţial al semnării con-
tractului (așa cum prevăd direc-
tivele europene), fiind irelevan-
te perioadele următoare când 
se fac plăţile în contul dobânzi-
lor? Sau raportarea la plafoane 
trebuie făcută în momentul plă-
ţilor, în executarea contractului. 
Să nu uităm că legea precizea-
ză că «în scopul echilibrării pre-
staţiilor și al reducerii riscurilor 
generate de astfel de contracte, 
legea este aplicabilă și contrac-
telor în derulare»“, scrie consili-
erul guvernatorului BNR.

Mecanismul 
plafonării DAE, 

„nebulos”
În opinia sa, din punct de 

vedere tehnic, trebuie avut în 

vedere faptul că, în cazul împru-
muturilor cu rată de dobândă 
variabilă, aceasta poate să se 
modifice ca urmare a creșterii 
indicelui de referinţă (un fac-
tor de piaţă), ce duce la majora-
rea DAE asociate peste plafon. 
Sau, alternativ, plafonul poate 
să scadă în condiţiile unei do-
bânzi contractuale constante, 
ca urmare a reducerii dobân-
zii de referinţă a BNR (un ele-
ment în formula de calcul a pla-
fonului). Și toate aceste evolu-
ţii pot avea loc de mai multe ori 
pe durata de viaţă a unui credit.                                                                                        
„Ori problema DAE care iniţi-
al au fost sub limita plafonului 
aplicabil lor și au devenit superi-
oare, pe parcursul raportului ju-
ridic nu e lămurită în noua lege, 
întreg mecanismul de funcţio-
nare al plafonării DAE fiind ne-
bulos”, susţine oficialul BNR. 

Totodată, Bichi atrage aten-
ţia că nu se înţelege dacă plafo-
narea se aplică doar la momen-
tul încheierii contractului sau se 
intenţionează menţinerea aces-
teia pe toată durata derulării 
contractului. Confuzia sporește 
dacă se ia în calcul și existen-
ţa în textul legii a unui meca-
nism de revizuire a contractelor 
de credit.                                          

„Să subliniem că aplicarea 
plafoanelor DAE la contractele 
în curs de derulare intră în con-
tradicţie cu conceptul de DAE 
și încalcă reglementări europe-
ne și naţionale. DAE este un in-
dicator care se calculează și se 
include în contract la momen-
tul încheierii acestuia”, a scris 
Bichi.

Specialiștii reclamă multiple 
neclarități în Legea DAE

Modul cum se vor aplica 
prevederile legii legate de 
Dobânda Anuală Efectivă 
(DAE) este neclar, astfel că 
situaţia este de natură să 
ducă la numeroase litigii, 
scrie Cristian Bichi, consilier al 
guvernatorului băncii centrale, 
într-un articol publicat pe 
blogul Opinii BNR.

ANRE a aprobat regulamentul de racordare gratuită la rețeaua de gaze


