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Ministrul Muncii și Protecţiei 
Sociale, Violeta Alexandru, a 
confirmat joi seara, la postul 
public de televiziune, că pen-
siile vor crește cu 40% de la 1 
septembrie 2020.

Întrebată de moderator dacă 
pensiile vor crește cu 40% 
de la 1 septembrie, Violeta 
Alexandru a răspuns: «Cresc 
pensiile». „Așa este legea. (...) 

Îmi pare rău, trebuie să o spun: 
PSD întreţine această frică, PSD 
întreţine întrebările încontinuu 
pe acest subiect. Dimpotrivă, 
banii sunt în buget. (...) Cresc 
pensiile. Este lege în vigoare. Da, 
vom crește pensiile”, a declarat 
ministrul Muncii, la TVR 1, fiind 
pentru prima dată de la prelua-
rea mandatului când oficialul de 
la Muncă afirmă acest lucru.

Prognoza BCR indică pentru 
acest an un deficit bugetar de 
3,8%, iar pentru 2021 unul de 
3%. Cursul mediu estimat de 
bancă pentru acest an este de 
4,87 de lei pentru un euro, iar 
în 2021 de 4,97 de lei pentru un 
euro. De asemenea, prognoza 

indică o reducere a dobânzii de 
politică monetară spre finalul 
anului 2021 la 2%. 

Proiectul de buget pe anul 
2020 este construit pe o 
creștere economică de 4,1%, 
un deficit bugetar de 3,59% și o 
rată medie a inflaţiei de 3,1%.

Consiliul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF) 
a decis retragerea autorizaţiei 
de funcţionare a societăţii 
Certasig - Societate de 
Asigurare și Reasigurare S.A., 
ca urmare a faptului că aceasta 
nu și-a restabilit în termenul 
prevăzut de lege nivelul 
fondurilor proprii eligibile care 
acoperă cerinţa de capital 

minim (MCR).
Totodată, Consiliul ASF 

a constatat starea de 
insolvenţă a societăţii Certasig 
- Societate de Asigurare și 
Reasigurare S.A. și a hotărât 
să iniţieze demersurile legale 
privind promovarea cererii 
de deschidere a procedurii 
falimentului împotriva 
asigurătorului.

Fondul Naţio-
nal de Garantare 
a Creditelor 
pentru IMM-uri 
(FNGCIMM) anunţă 
lansarea Progra-
mului Prima Casă 
2020, ca urmare a 
primirii, din partea 
Ministerului Finan-
ţelor, a acordului 
de distribuire pen-
tru suma de 1,98 miliarde de lei 
din plafonul total de 2 miliarde 
de lei, alocat pentru anul 2020.

Programul Prima Casă 2020 
beneficiază de aceleași condiţii 
de garantare din partea statului 
român, în favoarea finanţărilor 
acordate de către cele 14 bănci 

participante în program: BRD-
GSG, BCR, Banca Transilvania, 
CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen 
Bank, OTP Bank, Banca Româ-
nească, Unicredit Bank, Garanti 
Bank, First Bank, Marfin Bank, 
Leumi Bank și Intesa Sanpaolo 
Bank.
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„Deprecierea ușoară a le-
ului astăzi (joi, n.r.) este co-
relată cu deprecierile din re-
giune. Zlotul, forintul se de-
preciază pentru că sunt câte-
va mișcări de fluxuri interna-
ţionale. Doar trompetele PSD-
iste văd altceva. Fiţi fără gri-
jă. Dobânzile vor continua să 
scadă și încrederea investito-
rilor va continua să crească în 
guvernarea PNL. Cu cât avem 
anticipate mai repede, cu atât 
mai repede vom putea reveni 
la scăderi de preţuri și dobânzi 

aproape de zero”, a scris mi-
nistrul, joia trecută, pe pagina 
sa de Facebook. 

Leul se depreciase joi, 21 
februarie, cu 0,45 bani (0,09%) 
faţă de euro, moneda europea-
nă atingând un nou maxim is-
toric, iar cursul stabilit de Ban-
ca Naţională a României (BNR) 
a fost de 4,7834 lei/euro. BNR 
a cotat miercuri euro la 4,7789 
de lei. Leul a mai atins o cota-
ţie minimă record joi, 21 no-
iembrie, când cursul a fost de 
4,7808 lei/euro.

Analiștii financiari 
anticipează o 

depreciere a leului în 
următoarele 12 luni

La finele lunii ianuarie, 
analiștii financiari CFA Româ-
nia anticipau o depreciere a 
leului în următoarele 12 luni, 
până la un curs 4,8823 lei/eu-
ro, și o majorare a ratelor de 
dobândă atât pentru scaden-
ţele scurte cât și pentru cele 
lungi. 

„În ceea ce privește cursul 
de schimb EUR/RON, aproape 
90% dintre participanţi antici-
pează o depreciere a leului în 
următoarele 12 luni (compara-

tiv cu valoarea actuală). Ast-
fel, valoarea medie a antici-
paţiilor pentru orizontul de 6 
luni este de 4,8286, în timp ce 
pentru orizontul de 12 luni va-

loarea medie a cursului antici-
pat este de 4,8823”, preciza, 
la momentul respectiv, într-un 
comunicat, CFA România.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Deprecierea ușoară a leului este corelată cu deprecierile din 
regiune, în condiţiile în care zlotul și forintul s-au depreciat 
în urma unor mișcări de fluxuri internaţionale, consideră 
ministrul interimar al Finanţelor, Florin Cîţu.

El a precizat că, până la 
sfârșitul anului, și-a propus 
creșterea parcului activ la pes-
te 1.000 de vagoane, de la 850 
în prezent, practic cu 17%. 
„Creșterea parcului activ de la 
850 la 1.000 de vagoane spre 
sfârșitul anului este tot o pro-
blemă de management. Am vi-
zitat deja dintre reparatorii ro-
mâni cu care avem contracte, 
cu ei am stabilit noi condiţii de 
lucru. Practic, vom planifica și 
sperăm să avem undeva la 30 și 
ceva de vagoane reparate în fie-
care an. Pe de o parte, avem în-
tâi ieșirile din parc - acestea ies 
din parc deoarece ajung la sca-
denţă, în funcţie de tipul de va-
gon ajung la scadenţă la un mo-
ment dat - și avem anul aces-
ta peste 170 de vagoane care 
ne ies din parc pentru scaden-
ţă. Apoi, avem intrările - intrări-
le din reparaţiile periodice - un-
de noi ne planificăm undeva în-
tre 30 și 40 de vagoane pe lu-
nă, ceea ce înseamnă că o să 
ne ducem - lăsând la o parte lu-
nile pe care le-am pierdut, ianu-

arie, când nu am fost aici - o să 
avem peste 400 de vagoane pe 
reparaţii periodice, plus vagoa-
nele care trec prin cicluri mai 
complexe de reparaţii, reparaţii 
de modernizare. Aici, nu vor fi 
doar reparate, ci vor fi vagoa-
ne modernizate, care vor arăta 
ca niște vagoane noi. Deci, dacă 
scădem din 170 și ceva de va-
goane din 400 obţinem rezulta-
tul pe care l-am propus: obiecti-
vul de 1.000+ vagoane în parc”, 
a explicat Costescu la Târgul de 
Turism al României.

Vagoanele 
modernizate vor 

arăta ca noi
Șeful CFR Călători a precizat 

că vagoanele modernizate arată 
ca noi și presupun o serie de lu-
crări pentru montarea de toale-
te ecologice, instalaţii de clima-
tizare, prize, coșuri de gunoi, în 
timp ce vagoanele reparate vor 
fi la un stadiu decent și „ele vor 
arăta foarte bine, curate, la mo-
mentul expedierii în parcuri”. 

„Vom avea două surse pen-
tru a majora acest parc. Una din 
surse este dată de vagoanele ca-
re se repară la reparaţiile perio-
dice și o să facem în jur de 30 - 
40 de vagoane pe lună. În afa-
ră de acestea, vom avea o altă 
tranșă de vagoane, este vorba 
de investiţii, unde vagoanele nu 
vor fi doar reparate, ci vor fi re-
parate cu modernizare. Asta în-
seamnă că vor avea dotări noi, 
interiorul se va schimba complet, 
va fi unul modern, vom avea 
scaune noi, prize, toalete ecolo-
gice. Din păcate, nu avem așa de  
mulţi bani la investiţii. Avem o 
tranșă foarte mică. Vom avea 
undeva la 20 și ceva de vagoane 
anul ăsta, dar am pregătit pen-
tru proiectul de investiţii pe care 
l-am denumit «CFR renaște» o 
altă tranșă, unde sperăm să ob-
ţinem de la Guvern 250 de mili-
oane de lei”, a subliniat acesta.

Potrivit sursei citate, în pre-
zent sunt peste 2.200 de vagoa-
ne în parcul inventar, doar 850 
fiind active, deci undeva pu-
ţin peste o treime, ceea ce es-
te foarte puţin. De asemenea, 
din total, după estimări, în jur 
de 600 de vagoane nu mai pot 
fi utilizate în niciun fel, iar orice 
modernizare ar însemna o pier-
dere de bani pentru companie și 
pentru cetăţean.

„CFR Renaște”, un proiect 
pentru modernizarea  

și creșterea parcului rulant
Compania CFR Călători are nevoie de 250 de milioane de 
lei pentru proiectul său de investiţii „CFR renaște”, bani care 
vor ajuta la creșterea parcului rulant cu 100 de vehicule, aici 
intrând atât locomotive, cât și automotoare și vagoane, a 
declarat directorul general al companiei, Dan Costescu.

Deprecierea leului, legată de deprecierile din regiune


