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Rata anuală a inflaţiei a urcat 
la 2,6% în luna iunie a acestui an, 
de la 2,3% în mai, în condiţiile în 
care mărfurile alimentare s-au 
scumpit cu 5,35%, serviciile cu 
2,78%, iar mărfurile nealimen-
tare cu 0,68%, potrivit datelor 
publicate vineri de Institutul Na-

ţional de Statistică (INS). Preţuri-
le de consum în luna iunie 2020, 
comparativ cu mai, au urcat cu 
0,08%, iar faţă de decembrie 
2019 avansul a fost de 1,55%. 
Rata anuală calculată pe baza 
indicelui armonizat al preţurilor 
de consum (IAPC) este 2,2%.

Câștigul salarial mediu 
nominal brut a fost de 5.188 
lei, în luna mai 2020, cu 13 
lei (-0,2%) mai mic decât în 
luna aprilie 2020, iar câștigul 
salarial mediu nominal net s-a 
situat la valoarea de 3.179 
lei, în scădere faţă de luna 
precedentă cu 3 lei (-0,1%), 
arată datele Institutului Naţional 

de Statistică (INS). Valorile 
cele mai mari ale câștigului 
salarial mediu nominal net 
s-au înregistrat în activităţi 
de servicii în tehnologia 
informaţiei, inclusiv activităţi de 
servicii informatice, respectiv 
7.772 lei, iar cele mai mici în 
hoteluri și restaurante, de 
1.394 lei.

Deficitul comercial al 
României a ajuns, în primele 
cinci luni ale anului, la 
7,340 miliarde de euro, în 
creștere cu 742,3 milioane 
de euro, comparativ cu 
aceeași perioadă din 2019, 
arată datele publicate vineri 
de Institutul Naţional de 
Statistică (INS). Potrivit 
sursei citate, în intervalul 

1 ianuarie -31 mai 2020, 
exporturile FOB au însumat 
23,752 miliarde de euro, iar 
importurile CIF au însumat 
31,093 miliarde de euro.                                                      
În perioada 1 ianuarie -31 mai 
2020, exporturile au scăzut 
cu 19%, iar importurile au 
scăzut cu 13,5%, comparativ 
cu perioada 1 ianuarie - 31 mai 
2019.

Compania aeriană Blue Air 
reia zborurile către destinaţii din 
Marea Britanie, Spania, Italia și 
Belgia, în urma ridicării restricţii-
lor de călătorie către aceste sta-
te, potrivit unui comunicat remis 
marţi de operatorul aerian. 

Blue Air operează următoarele 
zboruri: de pe aeroportul 

Henri Coandă București către 
Bruxelles, Florenţa, Milano 
Malpensa, Napoli, Liverpool, 
Londra Luton, Malaga, Valencia 
și Palma de Mallorca, din Bacău 
către Bruxelles, Bergamo, 
Roma, Torino, Londra Luton și 
din Iași către Bruxelles, Torino, 
Londra Luton.

Blue Air reia zborurile  
spre noi destinații

Rata anuală a inflației, în 
creștere în luna iunie

Câștiguri mai mici,  
pentru români, în luna mai

România, deficit comercial  
de peste 7,3 miliarde de euro

„Este pentru prima dată în 
ultimii 30 de ani când România 
asigură finanţarea unor astfel 
de proiecte pentru racordul po-
pulaţiei la reţeaua de distribuţie 
a gazelor naturale. În ședinţa 
de guvern următoare vom ve-
ni cu proiectul de ordonanţă de 
urgenţă pentru reglementarea 
tuturor particularităţilor care ţin 

de derularea programului naţi-
onal și, așa cum am informat și 
în decursul ședinţei de guvern, 
începând cu data de 1 august 
intenţionăm ca să aibă loc de-
punerea proiectelor, astfel încât 
unităţile administrativ-teritoria-
le, primăriile în special, să poa-
tă să beneficieze de această fi-
nanţare care a fost aprobată de 

Comisia Europeană”, a spus , 
Marcel Boloș.

Comisia Europeană 
a aprobat finanțarea 

proiectului
El a menţionat că prin de-

cizia 4460 din 7 iulie 2020, ca-
re a fost comunicată României 
în cursul zilei de miercuri, Co-
misia Europeană a aprobat fi-
nanţarea proiectelor care pri-
vesc racordul populaţiei la re-
ţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale. „Este programul naţi-
onal pe care Guvernul Români-
ei l-a avut menţionat în Progra-

mul de Relansare Economică. O 
primă etapă a acestuia este în 
valoare de 200 de milioane de 
euro și se va derula în perioa-
da de programare 2014 - 2020 
și continuăm negocierile pentru 

cea de-a două etapă, așa cum  
ne-am angajat, pentru perioa-
da de programare 2021 - 2027 
pentru 800 de milioane de eu-
ro”, a afirmat Marcel Boloș.
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Depunerea proiectelor pentru racordarea la reţeaua de 
distribuţie a gazelor naturale ar putea începe de la 1 august, 
iar în următoarea ședinţă de Guvern ar putea fi discutate 
particularităţile ce ţin de implementarea programului, a 
declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, la 
Palatul Victoria.

Pentru achiziţia unei alte ca-
tegorii de locuinţe, în valoare 
maximă de 70.000 de euro, sta-
tul garantează 50% din valoarea 
creditului, exclusiv dobânzile. 

Se menţine avansul minim 
de 5% din preţul de achiziţie al 
locuinţei, acesta reprezentând 
diferenţa dintre preţul de achizi-
ţie al locuinţei rezultat din ante-
contractul de vânzare-cumpăra-
re și finanţarea garantată.

Valoarea maximă a 
creditului – 100.000 €

„În vederea accentuării 
obiectivului urmărit prin modi-
ficările și completările propuse, 
este necesară modificarea titlu-
lui actului normativ și corelativ, a 
denumirii Programului, respectiv 
programul «Noua casă». Schim-
bările preconizate prin prezentul 
act normativ facilitează accesul 
persoanelor fizice la achiziţia unei 
locuinţe noi în cadrul Programu-
lui sau la alte categorii de locuin-
ţe prin acordarea de garanţii de 
stat în favoarea fiecărui benefici-
ar pentru una dintre următoare-

le categorii de credite, după cum 
urmează: a) credit acordat unui 
beneficiar pentru achiziţionarea 
unei locuinţe noi, în valoare ma-
ximă de 100.000 de euro, echi-
valent lei, garantat de către stat, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, 
în procent de maximum 60% din 
valoarea creditului, exclusiv do-
bânzile, comisioanele și spezele 
bancare aferente creditului ga-
rantat; b) credit acordat unui be-
neficiar pentru achiziţia unei al-
te categorii de locuinţe, în valoa-
re maximă de 70.000 euro, echi-
valent lei, garantat de către stat, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, 
în procent de maximum 50% din 
valoarea creditului, exclusiv do-
bânzile, comisioanele și spezele 
bancare aferente creditului ga-
rantat”, se arată în nota de fun-
damentare care însoţește proiec-
tul de act normativ.

Dispoziții ale 
programului „O familie, 

o casă”, abrogate
Prin noul proiect, autorită-

ţile propun abrogarea unor dis-

poziţii din programul „O familie, 
o casă”, prevăzute de Legea nr. 
40/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr. 60/2009. 

Este vorba despre cele re-
feritoare la procentele diferen-
ţiate de garantare de maximum 
100% pentru toate categorii-
le de locuinţe achiziţionate de 
către persoanele care fac parte 
dintr-un grup vulnerabil definit 
conform art. 6 din Legea asis-
tenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, de maximum 50% pen-
tru locuinţe noi și consolidate, 
respectiv recepţionate la ter-
minarea lucrărilor cu cel mult 
5 ani înainte de data solicitării 
creditului și de maximum 40% 
pentru celelalte tipuri de locu-
inţe. 

De asemenea, se propu-
ne eliminarea dispoziţiilor refe-
ritoare la limitele restrictive de 
venituri impuse beneficiarilor 
la data solicitării creditului ga-
rantat, individual sau ale bene-
ficiarului împreună cu soţul sau 
soţia, după caz, care nu pot 
depăși valoarea de 4.500 lei, re-
spectiv nu pot depăși valoarea 
veniturilor nete lunare ale fami-
liei de 7.000 lei, pentru familii-
le cu unul sau mai mulţi copii, 
la data solicitării creditului ga-
rantat.

Modificări în programul 
„Prima casă”

Programul „Prima casă”, redenumit în acest an „O familie, 
o casă”, va deveni „Noua casă”, potrivit unui proiect de 
ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice, iar 
creditele pentru achiziţionarea unei locuinţe noi, de maximum 
100.000 de euro, vor fi garantate de stat în procent de 60%.
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