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Preţul gazelor ar putea 
scădea în vara următoare, 
comparativ cu vara 
precedentă, se arată într-o 
analiză a Asociaţiei Energia 
Inteligentă. Potrivit analizei, în 
vara lui 2020 am putea avea 
preţuri ale gazelor cu până la 
18% mai mici decât cele din 
vara lui 2019 și, de asemenea, 
vom avea preţuri mai mici ale 

gazelor în iarna 2020/2021, cu 
până la 2% faţă preţurile din 
iarna 2019/2020 (în condiţiile 
unei ierni normale).

Aceste scăderi de preţuri se 
datorează faptului că în vara lui 
2020 ne vom confrunta cu un 
excedent de gaze pe piaţa din 
România, generat de cantităţile 
mari care vor rămâne în depo-
zite iarna aceasta.

Numărul firmelor radiate a 
crescut în 2019 cu 26,71%, 
comparativ cu anul anterior, 
ajungând la 101.601, conform 
statisticilor Oficiului Naţional  
al Registrului Comerţului 
(ONRC). Cele mai multe radieri 
au fost înregistrate în munici-
piul București - 12.554 de firme 

și în judeţele Iași - 4.994,  
Cluj - 4.009 și Prahova - 3.617. 

La polul opus, cele mai  
puţine radieri au fost con-
semnate în judeţele Ialomiţa, 
respectiv 783, în creștere  
cu 29,21% faţă de anul ante-
rior, Covasna - 823 și Giurgiu 
- 895.

Banca Comercială Română 
lansează serviciul de Plăţi In-
stant, care permite clienţilor să 
efectueze tranzacţii în mai puţin 
de zece secunde către băncile 
care au operaţionalizat acest 
serviciu, la orice oră, în orice zi 
a anului, potrivit unui comunicat 
al băncii. Plăţile instant se pot 

face pentru transferurile cu o 
valoare de până la 50.000 de 
lei, iar serviciul este disponibil 
tuturor clienţilor persoane fizice 
pentru plăţi și încasări, prin plat-
forma digitală George. În cazul 
companiilor cu cont la BCR, 
serviciul este disponibil, pentru 
moment, numai pentru încasări.

Românii vor continua să  
beneficieze de roaming la tarife 
naţionale în Marea Britanie cel 
puţin în acest an, se arată  
într-un comunicat al ANCOM. 
Astfel, utilizatorii români care 
călătoresc ocazional în Marea 
Britanie vor beneficia, cel puţin 
până la 31 decembrie 2020, 
de roaming la tarife naţionale 
(„Roam like at home”), deși de la 

1 februarie 2020 Marea Britanie 
nu mai este stat membru al UE. 
Totodată, utilizatorii aflaţi pe 
teritoriul ţării noastre care trans-
mit apeluri sau SMS-uri către 
numere de telefon din Marea 
Britanie vor beneficia, tot până la 
31 decembrie 2020, de plafoane-
le tarifare aplicabile în interiorul 
SEE (0,19 Euro/minut, fără TVA, 
și 0,06 Euro/SMS, fără TVA).

Tarifele apelurilor în Marea 
Britanie nu se modifică în acest an

Gaze mai ieftine, din vară?

Un număr mai mare  
de firme radiate, în 2019

BCR lansează serviciul  
Plăți Instant

Conform notei de funda-
mentare a proiectului de act 
normativ, de la lansarea Pro-
gramului în anul 2009 până la 
finele lunii octombrie 2019, au 
fost acordate 250.673 garanţii 
în valoare totală de 21,6 miliar-
de de lei. 

Totodată, de la începu-
tul anului 2019 și până la fine-
le lunii octombrie 2019, au fost 
acordate 14.052 garanţii, în va-
loare totală de 1,3 miliarde de 
lei, precum și 4.344 promisiuni 

de garantare, în valoare totală 
de 0,5 miliarde de lei. 

Conform documentului, pâ-
nă în prezent au fost executate 
un număr de 886 de garanţii, în 
valoare de 70,7 milioane de lei, 
din care s-a recuperat de că-
tre Agenţia Naţională de Admi-
nistrare Fiscală suma de 26,51 
milioane de lei, rezultând o ra-
tă a creditelor neperformante 
de aproximativ 0,4% din totalul 
creditelor acordate prin progra-
mul „Prima casă”.

Pentru anul 2021, 
plafonul total este 

mai mic
Prin Memorandumul cu te-

ma Aprobarea strategiei progra-
mului „Prima casă” 2017-2021, 
adoptat de Guvern în ședinţa 
din data de 29 noiembrie 2016, 
au fost stabilite obiectivele și li-
niile directoare care vor guver-
na programul „Prima casă” în 
următorii 5 ani, precum și ni-
velul plafonului de garantare în 
cadrul Programului pentru peri-
oada 2017-2021.

Astfel, Ministerul Finanţelor 
Publice a avut în vedere un pla-
fon anual de garanţii în cadrul 
Programului de 2,5 miliarde de 

lei pentru primul an (2017), câ-
te 2 miliarde de lei pentru fi-
ecare an pentru anii 2, 3, și 4 
(2018-2020), iar pentru ulti-
mul an (2021) 1,5 miliarde de 

lei, astfel încât să crească pre-
dictibilitatea creditelor ce pot fi 
acordate și contractate în ca-
drul Programului.
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Plafonul total de garantare pentru anul 2020 aferent Programului 
„Prima casă” este de două miliarde de lei, potrivit unui proiect de 
hotărâre al Guvernului postat spre consultare publică pe pagina 
de internet a Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

„Poluarea provenită de la no-
ile mașini diesel ajunge la valori 
și de 1.000 de ori mai mari de-
cât cele normale, au arătat do-
uă teste realizate pe două mode-
le auto de top. Astfel de vârfuri 
de poluare sunt foarte periculoa-
se și pot afecta instantaneu ini-
ma. Ele sunt rezultatul unui pro-
ces de curăţare a filtrelor prin ca-
re trec mașinile, uneori chiar în 
zonele urbane, care se poate în-
tinde pe 15 kilometri, un proces 
complet ignorat de testele ofici-
ale de emisii. Peste 45 de mili-
oane de mașini care circulă pe 
drumurile din Europa au acest 
filtru, ceea ce înseamnă 1,3 mi-
liarde de procese de curăţare  
într-un an”, notează sursa citată. 
Modelele testate au fost Nissan 
Qashqai și Opel Astra, mașini 
aflate pe locurile doi, respectiv 
patru în topul vânzărilor pe seg-
mentele lor. În urma testelor in-
dependente au reieșit depășiri cu 
32%, respectiv cu 115% a limitei 
legale pentru emisii în timpul cu-
răţării filtrelor. „Ca urmare a unui 
gol în legislaţie, însă, limita legală 

nu se aplică în timpul curăţării fil-
trelor, ceea ce înseamnă că între 
60% și 99% din emisiile rezulta-
te în cadrul unui test sunt ignora-
te”, susţin realizatorii.

Particulele ultrafine 
pot produce cancer

Conform informaţiilor cen-
tralizate în urma testelor, tota-
lul particulelor dăunătoare emise 
de către cele două mașini a cres-
cut chiar mai mult, cu între 11 și 
184%, când au fost luate în cal-
cul și particulele ultrafine, nere-
glementate de lege. 

„Aceste particule ultrafine 
nu sunt măsurate de testele ofi-
ciale, dar sunt considerate cele 
mai dăunătoare pentru sănăta-
tea umană, întrucât avansează 
foarte mult în corpul uman și au 
fost corelate cu cancerul la cre-
ier”, se precizează în concluziile 
controalelor.

Statisticile arată că trei din 
patru cetăţeni europeni sunt 
expuși unui nivel periculos de 
particule din aer, iar poluarea cu 

particule este cel mai grav tip de 
poluare, asociat cu cancerul, iar 
expunerea îndelungată provoacă 
afecţiuni ale inimii și plămânilor.

Numărul de 
autovehicule diesel, 

în creștere
Pe de altă parte, o analiză 

a celor de la T&E relevă faptul 
că numărul autovehiculelor die-
sel care circulă pe drumurile din 
Europa a ajuns la 51 de milioa-
ne, în creștere cu 18% raportat 
la ultimele 12 luni, și cu 74% în 
comparaţie cu anul 2016. 

În ceea ce privește numărul 
total al mașinilor diesel aflate în 
circulaţie, România a înregistrat 
cea mai mare rată de importuri 
de diesel poluante din Europa 
Centrală și de Est. Astfel, datele 
Direcţiei Regim Permise de Con-
ducere și Înmatriculare a Vehi-
culelor (DRPCIV) arată că, la ni-
velul anului 2018, din totalul ce-
lor aproape 8,20 de milioane de 
autovehicule existente în parcul 
auto naţional, 3,791 milioane de 
unităţi aveau motorizare diesel.

2Celsius (2C) este o orga-
nizaţie europeană, culturală și 
de mediu cu sediul în România, 
membră a reţelei Transport și 
Mediu de la Bruxelles (T&E).

Noile mașini diesel, 
un pericol pentru sănătate!

Poluarea de la noile mașini diesel depășește și de o mie 
de ori limita admisă, arată rezultatele unor teste realizate 
pe două modele auto de top, scrie platforma 2Celsius, 
membră a Federaţiei Europene pentru Transport și  
Mediu (T&E).

Plafonul total, în 2020, pentru „Prima casă” – 2 miliarde de lei


