
716 - 22 martie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro ECONOMIC

BRD - Groupe Societe 
Generale a luat decizia de a 
oferi gratuit, timp de trei luni, 
serviciile de Internet și Mobile 
Banking în contextul epidemi-
ei de COVID - 19 și pentru a 
sprijini măsurile de prevenţie a 
răspândirii bolii. De asemenea, 
banca elimină toate costurile 
aferente tranzacţiilor realizate 

prin aceste instrumente, în 
mod necondiţionat de folosirea 
sau achiziţia unor pachete de 
produse. 

Utilizatorii nu vor plăti comisi-
on lunar de administrare pentru 
serviciile de bancă la distanţă, 
iar plăţile interbancare în lei, 
precum și plăţile SEPA în lei și 
euro vor fi gratuite.

Contul curent al balanţei de 
plăţi a înregistrat un excedent 
de 149 milioane euro, în luna 
ianuarie 2020 comparativ cu 
322 milioane euro în ianuarie 
2019, potrivit datelor BNR.

În luna ianuarie 2020, datoria 
externă totală a crescut cu 
3,928 miliarde de euro. În 
structură: datoria externă pe 
termen lung a însumat 77,314 

miliarde de euro la 31 ianuarie 
2020 (70,3% din totalul datoriei 
externe), în creștere cu 6,3% 
faţă de 31 decembrie 2019.

Datoria externă pe termen 
scurt a înregistrat la 31 ianuarie 
2020 nivelul de 32,614 miliarde 
de euro (29,7% din totalul 
datoriei externe), în scădere 
cu 1,9% faţă de 31 decembrie 
2019.

Executivul intenţionează 
să acorde IMM-urilor garanţii 
pentru a avea acces la capital 
de lucru cu dobândă zero, 
în valoare de maximum 10 
milioane lei, impactul pozitiv 
în economie fiind estimat la 
circa 70 miliarde lei, a scris, 
pe pagina sa de Facebook, 

ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. 
Anterior, acesta declarase că 
economia României va avea 
nevoie, dacă ultimele estimări 
privind creșterea economică în 
Uniunea Europeană se adeve-
resc, de un pachet substanţial 
de resurse financiare, de cel 
puţin 1% din PIB.

Preţul benzinei din România, 
fără taxe, a coborât sub media 
europeană, în timp ce preţul 
motorinei se situează puţin 
peste acest prag, potrivit celor 
mai recente date ale Comisiei 
Europene, aferente zilei de 9 
martie 2020.

Astfel, benzina costă în 
România, fără taxe, 0,502 

euro pe litru, în timp ce media 
europeană este de 0,516 euro. 
În ceea ce privește motorina, 
preţul pe piaţa locală este 
0,559 euro pe litru, faţă de 
0,555 euro pe litru, media 
europeană.

Situaţia este similară și în 
ceea ce privește preţul final, la 
pompă, cu toate taxele incluse.

Prețul benzinei,  
sub media europeană

Trei luni de gratuități, la BRD

Excedent al balanței de plăți,  
în ianuarie 2020

Garanții pentru IMM-uri,  
de la Guvern

„În vremuri de criză, folosim 
intens sisteme de videoconferin-
ţă. Zi plină. (...) Pregătim prime-
le propuneri de măsuri din ca-
drul Stării de urgenţă. S-a lucrat 
de aseară până la 5 dimineaţă, 
într-un grup de lucru cu speci-
alişti din ministerele cheie. În 
această după-amiază avem con-
sultare online cu mediul de afa-
ceri. Culegem informaţii şi ex-
plicăm măsurile în lucru. Va ur-
ma un prim val de măsuri pentru 

angajatori dar şi pentru angaja-
ţii nevoiţi să intre în întrerupe-
re temporară a activităţii (şomaj 
tehnic) pe perioada crizei. Vrem 
să ţinem aceşti angajaţi conec-
taţi la piaţă şi să aibă o sursă 
de venit până la sfârşitul acestei 
perioade de încercare, astfel ca 
imediat după terminarea aces-
tei perioade să revină la lucru 
şi să repornim economia. Ascul-
tăm toate opiniile, ne gândim la 
toate implicaţiile, ne organizăm 

pentru efectuarea la timp a plăţii 
pensiilor şi a beneficiilor sociale”, 
a scris Violeta Alexandru pe pa-
gina de socializare.

Starea de urgență 
va face posibilă 
alocarea de noi 

resurse 
La rândul său, preşedintele 

Klaus Iohannis a precizat că 
starea de urgenţă va permite 
alocarea de resurse importante 
pentru gestionarea crizei gene-
rate de coronavirus. 

„În acest fel, Guvernul va 
avea posibilitatea să aloce mai 
mulţi bani domeniului sănătă-

ţii, mai mulţi bani pentru me-
dicamente, mai mulţi bani pen-
tru aparatura medicală absolut 
necesară. În acelaşi fel, aceas-
tă situaţie va permite să se rea-
lizeze achiziţii într-un timp foar-
te scurt cu proceduri simplifica-

te, punând astfel la dispoziţia 
Guvernului toate instrumentele 
necesare pentru a gestiona în 
modul cel mai eficient criza ge-
nerată de coronavirus”, a expli-
cat Iohannis.
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Executivul pregăteşte primele propuneri de măsuri din 
cadrul stării de urgenţă şi va urma un prim val de măsuri 
pentru angajatori, dar şi pentru angajaţii nevoiţi să intre în 
întrerupere temporară a activităţii, a scris duminică, pe pagina 
sa de Facebook, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta 
Alexandru.

„În prezent, propun din per-
spectiva afectării interesului eco-
nomic al consumatorului luarea 
în calcul a unei amânări de plată 
pentru 90 de zile a ratelor ban-
care pentru românii care au cre-
dite imobiliare şi nu numai, bine-
înţeles cu respectarea contracte-
lor, a legislaţiei privind credita-
rea, precum şi a normelor Băn-
cii Naţionale a României”, a spus 
Paul Anghel. În prezent, ANPC 
supraveghează piaţa financiar-
bancară din România pentru a 
preîntâmpina orice neregulă în 
domeniu, venind şi cu recoman-
dări pentru clienţii băncilor. 

„Fiecare operator financiar-
bancar trebuie să pună la dis-
poziţia consumatorilor un nu-
măr de telefon pentru reclama-
ţii, astfel evitându-se în anumite 
situaţii deplasarea la sediul băn-
cii sau să se adreseze prin poş-
ta electronică. În contextul ac-
tual, dorim să informăm consu-
matorii că pentru orice situaţie 
întâmpinată privind produsele 

şi serviciile bancare să apeleze 
la numerele de telefon puse la 
dispoziţie de bănci pentru a evi-
ta deplasarea la sediul acesto-
ra. În situaţia în care răspunsul 
operatorului financiar-bancar vă 
nemulţumeşte, vă puteţi adresa 
instituţiei noastre cu o reclama-
ţie doar prin poşta electronică, 
prin formularul on-line pe site-
ul ANPC sau prin fax”, afirmă di-
rectorul general al ANPC.

Se recomandă 
efectuarea plăților 

on-line
Acesta recomandă consu-

matorilor să evite pe cât posi-
bil deplasarea la sediul băn-
cilor, să efectueze tranzacţii  
on-line sau prin intermediul car-
dului la bancomat (ATM)/mul-
tifuncţionale (MFM) şi să evite 
utilizarea banilor cash, pentru 
protejarea sănătăţii. 

Potrivit sursei citate, cea 
mai sigură metodă de plată, 

atât pentru consumatori cât şi 
pentru operatorii economici, 
sunt plăţile electronice, fie la 
distanţă, în cazul comerţului on-
line cât şi în mediul fizic: car-
duri contactless, telefoane şi al-
te dispozitive de plată. În cazul 
în care clienţii s-au adresat per-
sonal la sediul băncii din diver-
se motive, inclusiv semnare de 
documente, ei trebuie să se asi-
gure că orice aspect solicitat a 
fost lămurit sau orice document 
necesar a fost semnat, pentru 
a evita deplasarea în timp scurt 
din nou la bancă.

„În cazul consumatori-
lor aflaţi în carantină sau izola-
re la domiciliu, operatorii finan-
ciari trebuie să aibă deschidere 
în vederea unor soluţii pe cale 
amiabilă”, a adăugat Paul An-
ghel. 

Ministrul Finanţelor Publice, 
Florin Cîţu, a declarat sâmbătă 
seara că a avut discuţii cu sis-
temul bancar şi a cerut repre-
zentanţilor acestuia să găsească 
soluţii pentru amânarea, timp 
de două-trei luni, a plăţii ratelor.

În actualul context, Banca 
Transilvania a anunţat deja că 
prelungeşte perioada de graţie 
pentru cardurile de credit, pri-
mele obligaţii de plată pentru 
clienţi fiind doar în luna mai.

ANPC propune amânarea 
plății ratelor bancare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) 
analizează din perspectiva afectării interesului economic al 
consumatorului amânarea plăţii ratelor bancare cu 90 de 
zile pentru românii care au credite imobiliare şi nu numai, 
în contextul pandemiei de coronavirus, a declarat, pentru 
AGERPRES, Paul Anghel, directorul general al ANPC.

Ministrul Muncii anunță măsuri pentru angajatori și angajați


