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Deficitul bugetar după 
primele zece luni din acest 
an este de 74,04 miliarde de 
lei, respectiv 7% din PIB, a 
anunţat ministrul Finanţelor, 
Florin Cîţu. Din această sumă, 
40,74 miliarde de lei, adică 
3,88% din PIB, reprezintă 
sumele care au rămas în 

economie prin intermediul 
facilităţilor fiscale: investiţii, 
cheltuieli excepţionale alocate 
pentru combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. 
Ministrul a mai precizat că 
dacă n-ar fi apărut criza de 
sănătate, deficitul s-ar fi 
încadrat în ţinta de 3%.

Comisia Europeană a aprobat 
proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și apă 
uzată în șase judeţe din aria de 
operare a RAJA, informează 
Ministerul Fondurilor Europene 
printr-un comunicat. „Proiectul, 
cu o valoare de peste 466 mi-
lioane euro, este cel mai mare 
din sectorul de apă/apă uzată, 

finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură 
Mare”, se menţionează în co-
municat. Datorită implementării 
acestui proiect va fi îmbunătăţită 
infrastructura de apă și cana-
lizare în 91 de localităţi din 6 ju-
deţe din aria de operare a RAJA 
SA (Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, 
Călărași, Dâmboviţa, Brașov). 

Comisia Europeană a anunţat 
că a aprobat schema de ajutor 
de stat în valoare de 1,043 mili-
arde de lei (216 milioane de euro) 
introdusă de România pentru a 
susţine IMM-urile afectate de 
pandemia de coronavirus, infor-
mează un comunicat CE.

O sumă de aproximativ 207 

milioane de euro (un miliard 
de lei) din schema de ajutor 
va lua forma garanţiilor pentru 
produse de factoring, iar alte 
aproximativ nouă milioane de 
euro (43 milioane de lei) vor fi 
sub formă de granturi directe, 
prin care vor fi acoperite 
costurile de finanţare.

Companiile de transport 
rutier din România care 
au achitat taxe de drum în 
Germania mai au termen până 
vineri, 4 decembrie 2020, 
pentru pentru a se înregistra 
în vederea rambursării unei 
părţi din taxele achitate în 
perioada 2017 - 2020, se 
menţionează într-un comunicat 

remis de Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR). Firmele se 
pot înregistra pe platforma 
www.tollreclaim.com/ro/ 
home-ro, pusă la dispoziţie de 
firma de avocatura Hausfeld 
din Germania și compania 
eClaim GmbH, în parteneriat  
cu UNTRR.

Transportatorii rutieri din 
România își pot recupera taxele 
de drum achitate în Germania

Deficit bugetar de 7%,  
în primele 10 luni din 2020

Proiect de apă/canal de care  
va beneficia și județul Ilfov

Programul IMM Factor,  
aprobat de Comisia Europeană

Conform unui comunicat 
postat pe pagina de Facebook 
a ministerului, formularul elec-
tronic de înscriere în cadrul mă-
surii 3 „Granturi pentru inves-
tiţii” va fi activ pe link-ul gran-
turi.imm.gov.ro începând de joi, 
3 decembrie 2020, ora 10:00. 
Formularul de înscriere va ră-
mâne activ până vineri, 29 ia-

nuarie 2021, ora 20:00. Obiecti-
vul principal al schemei de aju-
tor de stat îl constituie acorda-
rea de sprijin financiar din fon-
duri externe nerambursabile, 
aferente Programului operaţio-
nal Competitivitate 2014-2020, 
în contextul crizei provocate de 
COVID-19, pentru beneficiarii a 
căror activitate a fost afectată 

de răspândirea virusului SARS-
CoV-2 sau a căror activitate a 
fost interzisă prin ordonanţe 
militare pe perioada stării de ur-
genţă sau îngrădite pe perioada 
stării de alertă.

Bugetul alocat – 550 
de milioane de euro

Măsura este valabilă până 
la 30 iunie 2021, iar plăţile în 
cadrul măsurii vor fi efectuate 
până la 31 decembrie 2023. 

Bugetul total alocat măsu-
rii este în valoare totală de 550 
de milioane de euro (2,661 mi-
liarde de lei), din care 415,87 
milioane de euro (2,012 miliar-
de de lei) se alocă din bugetul 

POC 2014-2020 și 62,38 milioa-
ne de euro (301,89 milioane de 
lei) cofinanţare de la bugetul de 
stat și 71,749 milioane de euro 
(347,231 milioane de lei) contri-

buţia proprie. Prin implementa-
rea măsurii se estimează acor-
darea de ajutor de stat unui nu-
măr de 3.000 de beneficiari.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunţă 
lansarea etapei de înscriere în cadrul măsurii 3 „Granturi 
pentru investiţii”. Măsura face parte din cadrul schemei de 
ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 130 
din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în 
contextul crizei provocate de COVID-19.

„Populaţia va putea să facă 
efectiv cumpărături prin Progra-
mul «Rabla pentru electrocasni-
ce» începând cu data de 15 de-
cembrie a acestui an. Practic, fi-
ecare român poate beneficia de 
achiziţionarea a nouă categorii 
de produse. (...) Avem un buget 
total de 40 de milioane de lei, 
dublu faţă de bugetul pe care  
l-am alocat atunci când a dema-
rat acest program, în anul 2018. 
Noi estimăm că peste 100.000 
de români vor putea să benefi-
cieze de acest program”, a spus 
Fechet. 

Finanțare de 50%  
din valoarea 
produsului

Acesta a menţionat și cate-
goriile de produse ce vor fi in-
cluse în ediţia din acest an a 
Programului.

„Finanţăm maxim 50% din 
valoarea unui echipament. Aici 
avem o noutate - faptul că am 
introdus, faţă de anii trecuţi, pa-
tru categorii noi de produse, re-
spectiv: aspiratoare, uscătoare 
de rufe, tablete și laptopuri. Cât 
privește valoarea fiecărui vo-
ucher, avem propusă suma de 

500 de lei pentru laptopuri, 400 
de lei pentru mașinile de spă-
lat vase, aparate de aer condi-
ţionat (inclusiv cele portabile), 
frigidere sau combine frigorifi-
ce, televizoare și uscătoare de 
rufe, 300 de lei pentru mașina 
de spălat rufe și pentru table-
te. Totodată, pentru achiziţio-
narea de aspiratoare oferim un 
voucher de 200 de lei. Este im-
portant să știm să aceste vou-
chere vor fi emise în mod elec-
tronic. Modalitatea de obţinere 
a acestora va fi una foarte sim-
plă: practic, fiecare român va 
intra pe site-ul Fondului pentru 
Mediu unde nu trebuie să intro-
ducă decât datele personale și 
categoria de echipament pen-
tru care dorește să beneficieze 
de voucher. Se va emite un vo-
ucher electronic care va putea 
fi utilizat atât fizic, în magazi-
nul unui comerciant, cât și elec-
tronic pe site-ul comercianţilor 
într-un termen de maximum 15 
zile. Dacă nu va fi folosită, su-
ma respectivă va putea fi pusă 
la dispoziţia altui beneficiar care 
va dori să se înscrie în program 
în măsura în care vor exista în-
că fonduri suficiente”, a explicat 
ministrul Mediului.

Se primește doar 
un voucher pentru 
fiecare categorie
Oficialul a menţionat, toto-

dată, că fiecare român poate so-
licita cel mult un voucher pen-
tru fiecare categorie de produse. 

„Condiţia este să ducem fie 
la magazinul fizic, fie să predăm 
curierului la achiziţionarea unui 
produs un electrocasnic vechi 
din aceeași categorie. Aici avem 
și două excepţii: la uscătoare de 
rufe nu este neapărat nevoie să 
predea exact un uscător de rufe, 
ci un alt electrocasnic vechi, iar 
la mașinile de spălat vase se pot 
preda și alte tipuri de electrocas-
nice. În cazul laptopurilor și ta-
bletelor ne dorim să scoatem din 
funcţiune calculatoarele vechi și 
acolo va trebui să se predea un 
calculator vechi. Fiecare român 
poate să beneficieze de unul sau 
mai multe vouchere din fiecare 
categorie. Practic, având nouă 
categorii, pot obţine nouă vou-
chere diferite. Faţă de anii tre-
cuţi, când procesarea dosare-
lor de finanţare se făcea exclu-
siv manual, anul acesta am soli-
citat colegilor ca întregul proces 
de emitere al voucherelor, dar 
mai ales de validare a acestor 
vouchere în vederea decontări-
lor de către comercianţi, să fie 
un proces digital, automatizat și 
care să se întâmple în timp real”, 
a afirmat Mircea Fechet.

Românii vor putea face cumpărături prin Programul „Rabla 
pentru electrocasnice 2020” începând din data de 15 
decembrie, a anunţat, într-o conferinţă de presă, ministrul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

S-a lansat etapa de înscriere pentru măsura „Granturi pentru investiții”

Programul „Rabla pentru 
electrocasnice” demarează 

în 15 decembrie


